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EMSZT KÁLMÁN EMLÉKEZETE*

1957 elején a síró tavaszi szél fájdalmas hírt

vitt szét a Kárpát-medence hegyeinek, völgyemek,

termföldjének és szikláinak, lápjainak és vizeinek ;

E m s z t Kálmán, a magyar földtani kutatás fél év-

századon át leghségesebb kémcsöve halk pattanás-

sal örökre elpattant. A történelmi idk dübörg zaja

sem tudja elnyomni ezt a halk hangot, amely olyan

fájóan hasított bele szerettei, barátai és tiszteli szí-

vébe, s ma, amidn róla emlékezünk, úgy érezzük,

hogy velünk emlékeznek hegységeink, amelyeknek

kzeteit és érceit oly sokszor vizsgálta, velünk em-

lékeznek lápjaitik, amelyeknek titkait annyiszor ku-

tatta, és velünk emlékeznek ásványvízforrásaink,

ameKeknek tulajdonságait olyan jól ismerte.

E m s z t Kálmán 1873. július 10-én született

Meztúron. Középiskolai és egyetemi tanulmányainak

elvégzése után 1895-ben a budapesti Tudomány
Egyetem II. Chemiai Intézetébe került mint II. ta-

nársegéd. A következ évben már mint I. tanársegéd dolgozik a kiváló magyar kémikus.

Lengyel Béla mellett. Itt szerzi meg átlagon felüli .szaktudását és mellé a doktori

címet is.

Az egyetemtl 1900-ban válik meg, s professzora meleghangú soraitól kísérve,

még ugyanebben az évben a Földtani Intézet laboratóriumába kerül ideiglenes vegyészi

minségben, majd nemsokára véglegesítik. A Földtani Intézetben mint vegyész, f-
vegyész, laboratóriumvezet s végül igazgatóhelyettesi beosztásban mint kísérletügyi

figazgató, összesen 35 évet töltött el tényleges szolgálatban. Eközben \ olt olyan idszak,

amikor az Intézet vezetésének egész srilya az vállain nyugodott. De nem szerette az

íróasztalt, csak a laboratóriumban érezte magát jól igazán.

Az 1935. évben nyugalomba vonult ugyan, de csak a papírforma szerint. Nem
tudott a 40 évi összes szolgálat után sem megválni attól az intézettl és attól a labora-

tóriumtól, amelyet annyira szeretett. Ezután még 9 évig dolgozott a Földtani Intézet

kötelékében csekély fizetéssel, de lankadatlan numkakedvvel. A 71. évét is betöltötte,

amikor végleg megvált az Intézettl, de még ezután is gyakran bejárt a laboratóriumba

és figyelemmel kúsérte, sok hasznos tanáccsal támogatta szaktársai munkáját.
E m s z t Kálmán összesen 49 évet töltött el a hazai tudomány szplgálatában.

Ez alatt a fél évszázad alatt soha el nem fáradó fürge kezei sok ezer vizsgálatot készí-

* T%U)aflta C s a j á g h y C.ábor, a I'öldt. Tár.-iiilat 1957. december 4-i emlékülé.^'u.

1 b'öldtani Közlöm"



2 Földiám Közlöny, LXXXl'III. kötet. l. füzet

tettek el a földtani kutatás táinoj^atására. Alighogy a Földtani Intézethez került, máris
bekapcsolódott a Balaton tudományos tanulmányozásának a maga idejében nemzetközi
viszonylatban is számottev mmikájába és több mint 100 részletes elemzéssel járult

hozzá a Balaton fenékiszapja kémiai viszonyainak tisztázásához.

Kiemelked munkát végzett a magyarországi tzegeknek az akkori egész ország

területére kiterjed kutatásában is. A László Gáborral együttesen végzett 6 évig

tartó immkálatok során 168 részletes elemzést készített a hazai tzegekrl.
A kiváló analitikus vegyész szaktudását méltányolta a B'öldtani Társulat is és a

Rozlozsnik Pállal közösen végzett, ,,Adatok a Krassó-Szörény vármegye banatit-

jainak petrográfiai és chemiai összetételéhez” címmel összefoglalt munkájukat a S z a b ó

József Alapból 600 korona pályadíjjal támogatta.

A Kárpátokon belül úgyszólván nincs hegység, amelynek kzeteit ne vizsgálta

volna. Kzetelemzéseit figyelemmel kísérték és számontartották még a tengeren túl is.

Az ipari célú kutatások során ezrével végezte a különféle ásványi nyersanyagok : k-
szén, vas-, réz-, alumínium-, arany- és ezüstércek, tzálló agyagok, dolomitok stb.

vizsgálatát. Megelemezte a Kárpát-medence összes számba vehet ásványvizeit is.

Vízelemzései megbízhatóak, ma is korszerek és a legifjabb szakkönyvek is közük azokat

nemcsak a határainkon belül, hanem azokon túl is.

X felszabadulás után sem lett htlen ahhoz a immkaterülethez, amelyben annyi

kiválót alkotott. A M. Hidrológiai Társaság felkérésére részt vett a Gyógyvízbizottság

Kémiai Albizottságának munkájában, és hosszú tapasztalattal párosult nagy szaktudá-

sával segítette a Bizottságot az els magyar ásvány- és gyógyvízvizsgálati módszerek

kidolgozásában

.

A Földtani Társulat 1899-ben választotta rendes tagjává, késbb éidizedekig

volt választmányi tagja és 50 év múlva 1949-ben mint tiszteleti tagot üdvözölte Társula-

trmk elnöksége, fél évszázados tagsága alkalmából. Alapításától kezdve tagja, majd
választmányi tagja és végül tiszteleti tagja volt a M. Hidrológiai Társaság-

nak is.

Kimagasló szaktudása, páratlan szorgalma és hihetetlen munkabírása tiszteletet

keltett munkatársaiban. A ragyogóan tiszta, meleg családi élete, a mindig mosolygó,

deríís egyénisége pedig szeretetet sugárzott szét és szeretetet váltott ki nemcsak hozzá-

tartozói, hanem mindazok körében, akik közelebbrl ismerték. Ez az elpusztíthatatlan,

ders optimizmus segítette elvselni a sors kemény csapásait, amelyekben része volt.

Ennek a mindig bizakodó jókedvnek az immáron végleges megsznése az, amit még most

is annyira fájlalunk és talán ez az oka, hogy ebben a pillanatban, amikor róla megemlé-

kezünk, úgy érezzük, hogy hegységeink sokszor megelemzett kzeteinek repedéseiben

nem a leszivárgó vízcseppek, hanem az emlékezés könnyei remegnek.

Csajág hy Gábor
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(Uu. németül uo.)
14. (László Gáborral) Jelentés az 1908. év folyamán eszközölt geológiai tzeg és lápkutatások-

rul. — Földt. Int. Évi Jel. 187. 1. 1908.
(Ua. németül uo.)
15. A tzegek fütképességérl. — Földt. Közi. 360. I. 1908.

(Ua. németül uo.)
16. (László Gáborral) Jelentés az 1909. év folvamán eszközölt geológiai tzeg és lápkutatá-

sokról. — Földt. Int. Évi Jel. 188. 1. 1909.
(Ua. németül uo.)
17. A chemiai talajelemzés módszerei. — Az els agrogeológiai kongresszus munkálatai, 1909.
18. Uie Methoden dcr chemischen Bodenanalyse. — Compt. rend. de la premiere conference

internationale agrogéologique, 1909.
19. Jelentés a m.' kir. Földt. Int. agrogeol. oszt. chem. laboratóriumának mködésérl. — Földt.

Int. Évi. Jel. 1909.
(Ua. németül uo.)
20. (L á s z 1 ó Gáborral) Jelentés az 1910. év folyamán eszközölt geológiai tzeg és lápkutatások-

ról. — Földt. Int. Évi Jel. 277. 1. 1910.
(Ua. németüluo.)
21. Jelentés a chem. laboratórium mködésérl. — Földt. Int. Évi Jel. 305. 1. 1910.

(Ua. németül uo.)
22. Az ipolynyitrai idszakos szököforrásról. — Földt. Közi. 729. 1. 1911.

(Ua. németül ’uo.) ,

23. yiagyarország tzegtelepei. — IMagy. Mérnök és Épitészegylet Közlönye, 10— 11. sz. 191 1.

24. Jelentés a m. kir. Földt. Int. chem. laboratóriumának 1911. évi mködésérl. — l'öldt.
Int. Évi Jel. 203. 1. 1911

(Ua. németül uo.)
25. Jelentés a m. kir. földtani int. chem. laboratóriumának 1912. évi mködésérl. — Földt.

Int. Évi Jel. 266. 1. 1912.
(Ua. németül uo.)
26. (R o z 1 oz s n i k Pállal) Az újmoldovai bazalt.— P'öldt. Közi. 416. 1.1913.
(Ua. németül uo.)
27. Jelentés a m. kir. föjdt. int. chem. laboratóriumának 1913. évi mködésérl. --- I-'öldt. Int.

Évi Jel. 428. 1. 1913.
(Ua. németül uo.)
28. Chemiai tanulmány a szinyelipóci Sálvator forrásról. — Balneológiái Értesít, 6. sz. 1914.
29. Jelentés az 1914. évi munkálatokról. — Földt. Int. Évi Jel. 761 . 1. 1914.
(Ua. németül uo.)
30. Jelentés a m. kir. Földt. Int. chem. laboratóriumának 1919—1923. évi mködésérl. — l'öldt.

Int. Évi Jel. 140. 1. 1920—23.
(ua. németül uo.)

,

31. (L i f f a Auréllal) A tschermigit nev ásvány elfordulása Tokodon Esztergom megy(^en.— Földt. Közi. 45. 1. 1921.
(Ua. németül uo.)
32. A Szent Jlargitszigeti artézi-kút vizének kémiai vizsgálata. — Hidr. Közi. 47. 1. 1923.
33. Jelentés a kémiai laboratórium 1924. évi munkásságáról. — Földt. Int. Évi Jel. 27.

1. 1924.
34. Az ásványos források chemiai alkatának állandóságán'^. — Orvosi

,
Hetilap, 22. sz. 1925.

35. A chem. laboratórium munkás,sága az 1925—28 években.— l'öldt. Int. Évi Jel. 303. 1. 1 925—28.
(Ua. németül uo.)
36. A kékkúti ’rheodóra forrás kémiai elemzésének eredményei. — Hidr. Közi. 11.1. 1924—26.
(Ua. németül uo.)

^37. A hajdúszoboszlói hévforrás elzetes kémiai vizsgálatának eredményei. — Hidr. Közi. 65. 1.

(Ua. németül uo.)
38. baranyamegyei IMánfa község határában lev ,,Sikondai” forrás kémiai vizsgálatának

eredményei. — Hidr. Köz!. 96. 1. 1927—28.
39. A dunaalmási langyos források vegyi vizsgálata. — Hidr. Közi. 104. 1. 1929.
40. A m. kir. i'öldtani intézet szeméhd ügyei áz 1930—32 evekben. — Földt. Int. Évi Tel. 64. 1.

1929—32.
(Ua. németül uo.)
41. (Rozlozsnik. Pállal) Jelentés 1931—32-rl. - Földt. Int. Évi Jel. 40. 1. 1929—32.
(Ua. németül uo.)
42. A Ktjdasfürd forrásainak elemzése. — Hidr. Közi. 110. 1. 1932.
43. A C.sászárfürd forrásainak elemzése. — Hidr. Közi. 77. 1. 1933.
44. A ,,Pünkösd” forrás chemiai elemzésének eredményei. — Hidr. Közi. 182. 1. 1935.

1
*
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45. A Római-fürd forrásvizének elemzési adatai. — Hidr. Közi. 156. 1. 1936.
46. Chemische Untersuchung dér neu erbohrten Quellén dér St. Imre- imd Rudas-Báder. —

Hidr. Közi. 44. 1. 1936.
47. A Királyfürd forrásvizének elemzési adatai. — Hidr. Közi. 283. 1. 1937.
48. A kisterenyei ásvánjdorrás elemzési adatai. — Hidr. Közi. 75. 1. 1939.
49. Weszelszky Gyula emlékezete. — Hidr. Közi. 8. 1. 1940.
50. Ergebnisse dér chemischen Untersuchungen dér ,,Hygeia”-Quelle in Bad Csíz. — Hidr.

Közi. 249. 1. 1941.
51. A radnaborbereki ,,Széchenyi”-forrás kémiai vizsgálatának eredményei. — Hidr. Közi.

16. 1. 1946.
52. A kassai ,,Eajos”-forrás kémiai vizsgálatának eredményei. — Hidr. Közi. 61. 1. 1946.



LIFFA AURÉL EMLÉKEZETE*

Liffa A. Korponán született 1872. június

hó 10-én. Apja, Liffa Vihuos Korpona volt

szabad királyi város fpénztárosa volt, édesanyja

C o r n i d e s Aurélia a hires C o r n i d e s csa-

ládból számlázott. Az elemi iskolát szülvárosában

végezte el és gyakran emlékezett meg szép gyer-

mekkoráról, különösen a szüli házat környez pom-
pás kertrl, melyben annyi vidám napot töltött. A
középiskolát a Selmecbányái evangélikus líceumban

látogatta. Ez a szerencsés körülmény volt dönt ha-

tással további pályafutására. A Selmecbányán lát-

ható és gyjthet szép ásványok képe olyan mélyen

vésdött a serdül ifjú elméjébe, hogy már akkor

végérvényesen iigy döntött, hogy az ásványok vizs-

gálatának fogja életét szentelni. 1891-ben a buda-

pesti egyetemre iratkozott be, hogy a természetrajz-

vegytan szakokból középiskolai tanári oklevelet sze-

rezzen. Az egyetemen olyan tudósok keze alá ke-

rült mint T h a n Károly, Lengyel Béla, W a r t h a Vince, H a n t k e n Miksa,

Szabó József, K r e n n e r József, Eötvös Loránd.

Miután sokan voltak a testvérei, anyagiakban nem bvelkedett, de a fiatal

kutatónak hóna alá nyúlt a nagy magyar mecénás, S e m s e y Andor, aki hosszabb idn
át rendszeresen anyagilag támogatta. Mint hallgató egy állattani dolgozatával 300
forintos pályadíjat nyert. 1895-ben a Magyar Nemzeti Miizeum ásványtárában napidíjas

gyakornok lett, és ettl kezdve teljesen a szakmájának élt. Közben eleget tett katonai

kötelezettségének is és tartalékos vártüzérhadnagyként szerelt le. Utána mint az egye-

tem ásvány-kzettani intézetének tanársegédje, K r e n n e r J. mellett megtanulta a

gondos, lelkiismeretes tudományos kutatás módszereit is.

1900. június 16-án az Állami Földtani Intézet geológusának neveztetvén ki, ez

intézet kötelékében aktív szolgálatban 36 esztendt töltött el, de nyugalomba vonulása
után is állandóan az intézet egyik legszorgalmasabb tagja maradt és amíg testi ereje

engedte, mindennap bejárt az intézetbe és folytatta tudományos munkáját.

1906-ban summa emu laude eredménnyel a budapesti egyetemen bölcsészdoktori

oklevelet szerzett, 1909-ben egy év tartamára a heidelbergi egyetemre ment, hogy isme-

reteit növelje. Ennek lehet,ségét megint Semsey A. bkezsége valósította meg.
M ü 1 f i n g, G o 1 d s c h m i d t és P o c k e 1 s professzorok oldalán különösen a kristály-

* Eladta M a u r i t z Béla a I'öldt. Társulat 1957. XII. 4-i emlékulcscu
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tan és kristályoptika kutatásának szentelte munkásságát. Rövidebb idt töltött G r o t h
professzor oldalán a müncheni egyetemen is.

Komoly tudományos eredmények alapján 1910-ben a megyetem az elméleti

kristálytanból és kristályoptikából magántanárrá képesítette.

Az els világháború megszakította tudományos munkásságát, elbb a szerb hatá-

ron küzdött, résztvett a kövesen ostromában, majd az olasz harctérre került. 1917-ben

a kassai II. sz. cs. és kir. Bányafelügyelséghez osztották be, a felvidéki ércbányák
bányageológiai szakérti szolgálatra. E munkásságát a háború végéig folytatta és elérte

a századosi rangfokozatot
;
a kardokkal díszített bronz- és ezüst signum laudis, Károlv-

csapatkereszt ékesítette a mellét.

Közben a Földtani Intézetben fgeológussá lépett el. A Tanácsköztársaság

áthelyezte a Magyar Nemzeti Múzevmi ásványtárába, de rövid két hónap múlva vissza-

került a Földtani Intézethez. 1921-ben fbányatanácsossá, í922-ben c. ny. rk. tanárrá,

1934-ben földtani intézeti igazgatóvá neveztetett ki, 1935-ben nyugalomba vonult.

Kétszer nsült
;
els házasságából két fia született, akik közül az idsebb, Aurél

kiváló sebészorvos lett, de már 1950-ben elhúnyt, a fiatalabbik, László sz. fv. könyvtár-

tiszt volt, jelenleg iparmvész. Második feleségével a legnagyobb harmóniában 39 évet

töltött el
;

e házasságából származó fia, Zoltán ugyancsak kiváló orvos.

IM f f a A. 1956. október hó 23. napján húnyt el
;

11 hónap imtlva h élettársa

követte t.
Mint a Földtani Intézet tagja ív i f f a A. eleinte agrogeológusként mködött.

Talajtani ismeretei kiegészítésére több hónapot töltött a magyaróvári gazdasági aka-

démián. Mködési területe a Gerecse- és Pilishegység környékére terjedt ki. Esztergom,

Horog, Tokod. Tát, Leányvár, Csév, Kesztölc, Sárisáp, Tinnye, Perbál, majd Mány,

Fels-Galla, Tata, Szny környékét térképezte. Güll és Timkó I. kíséretében

egy terjedelmesebb monográfiában az Ecsedi láp agrogeológiai viszonyait ismertette.

Szíve azonban a hegyvidéki, fleg bányavidéki földtani kutatások felé vonzotta. Az
1909. évben e vágya teljesült és hozzáfogott a krassószörényi kontaktvonulat tanulmá-

nyozásához. á'ask, Dognácska, Oravicabánya és Csiklova környékét kutatja. Majd
á’ e n d 1 A. társaságában a kudzsiri és szebeni havasoknak szentel két esztendt. Kutatá-

sainak eredményeit V e n d 1 A. felhasználta a Szebeni hava.sokról szóló monográfiájában.

A háborít után mködését a Tokaji hegység déli részének igen gondos és részletes

megvizsgálására irányította. Gönc, Telkibánya, Hejce, Boldogkváralja, Aranyosfürd,

Hollóháza, Pálháza, Abaujvár, Alsó-Kéked környéke voltak tanulmányainak céljai.

Különös figyelmet fordított a kaolin és tzálló agyag lelhelyeinek és településviszonyai-

nak ismertetésére
;

e tárgyról több értekezésében részlete.sen számol be.

Néhány év eltt még a küls munkában is tevékenyen résztvett és pontos fel-

világosítással szolgált a hazai perlitelfordulásokról. Azóta a perlit egyik legfontosabb

á.sványos nyersanyagunk lett, melyet a nyugat nagy mértékben használ fel.

Egyik legértékesebb munkája majdnem 80 éves korában a Földtani Intézet Év-

könyvében. 1953-ban jelent meg; Telkibánya környékének földtanáról és kzettanáról.

E monográfia minden további kutatásnak az alapját fogja alkotni.

Úgy tudományos, mint gyakorlati szempontból maradandó bécsek a kaolinról

és tzálló agvagokról szóló értekezé.sei. Telkibánya, Hollóháza, Erdbénye, Szegilong,

Sima, Ond, Dubrinics, Nagymuzsaly kaolinelfordulásairól, valamint a borsodi

Tapolca, Bélapátfalva, Bánk-Romhány, l'elspetény, Zámoly, Csákvár és ^Mrosld

tzálló agyaglelhelyeirl pontos földtani adatokat találunk a munkáiban.

ív i f f a A. mineralógusnak indult és az ásványtanhoz élete végéig h maradt
:

a földtani kutatások közepette mindig vissza-visszatért szeretett ásványaihoz és kristá-

Ivaihoz. Bölc.sészdoktori értekezése a ceyloni krizoberill-kristályokról szólt, e munkában



Liffa Aurél emlékezete /

a krizoberill-kristályok ikeralkotását tisztázta és az értekezés a legelkelbb külföldi

föl 5’óiratban is megjelent.

Midn a hegyvidéki földtani kutatásokra tért át, akkor is az ércteleptani vizsgá-

latok mellett az érctelepek ásványait ugyancsak gondos megfigyelés alá vette. így a

! Börzsöny-hegység bányageológiai viszonyait i g h Gy.-val együtt tanulmányozta.

A krassó-szörényi kontakt-vonulat bányaföldtani fölvétele alkalmával e bányahelyek

ásványait is megvizsgálta. Emszt K. társaságában részletesen leirta a csiklovabányai

diopszidot. Foglalkozott a hazai piritek kristálytani viszonyaival
; a korlát! bazalt

hólyagüregeiben keletkezett híres aragonitkristályokat igen beható vizsgálatnak vetette

:
alá. Emszt K.-nal együtt a tokodi széntelepben felfedezte a tschermigit nev ásványt.

I

A badacsonyi bazaltban találta meg legelször a phillipsit-nev zeolitásványt. T o-

i

k o d y L. társaságában a dél-ausztráliai atakamit kristálytani ismeretéhez szolgáltatott

fontos adatokat. Csajág hy G. társaságában 10 évvel ezeltt az ungvárit (klóropál)

újabb elfordulását ismertette. A jászkarajeni Mira keservízforrás hidrogeológiai

viszonyait tisztázta.

Társulatunkhoz a legbensbb kötelékek fzték. Számos eladást tartott, a választ--

inánynak régóta tagja volt, majd 17 esztendn át viselte az alelnöki tisztséget.

Egyénisége valóban szeretetre méltó volt. Soha senkinek nem ártott, mindenkivel

.szemben a legjobb indulattal viseltetett. Amilyen gondos és lelkiismeretes volt tudomá-

nyos kutatásaiban, épp olyan alapossággal ítélte meg az embereket. Kartársai és barátai

iránt rendkívül figyelmes volt
;

ahol csak tehette, mindenhol igyekezett nekik segítsé-

gükre lenni és szívességet tenni.

Egyházának hséges híve volt, élénk részt vett az egyház életében és amíg ereje

bírta, addig viselte a presbiteri tisztséget.

B'mlékét mindig kegyelettel fogjuk rizni.

iVIauritz Béla

Liffa Aurél irodalmi munkássága

Földtani Intézet 1901— 1951 é‘vi jclenté'sciben közölt 34 hivatali jelentésen kivul:

.4 Földtani Intézet lí v k ö n y v é b e n megjelent-- (Ja h r b u c h d. U n g. G e o 1.

I n s t .)

1. G ü 1 1 V. é.s T i ni k ó I. társszerzkkel közö.sen ké.szült munka : Az Ecsedi-Iáji agrogeológiai
vi-zonyai. XIV. 1906. 5. fasc. 255—300, — ttber dic agrogeologischen Verháltnisse des Ecsedi-láp. XI\'.
1906. Bd, 5. 281—332.

2. Megjegyzések S t a f f ; ..Adatok a Gerecsehegy.ség stratigraphiai és tektonikai viszonj-aihoz”
c. munkájának stratigraphiai részéhez. XVI. 1907. 3— 18. -— Bemerkungen zum stratigraphischen Tei!
dér -\rbeit Ilans v. Staf f : ..Beitrage zr Stratigraphie und Tektonik des Gerecsegebirges” . XVI.
1907. 3—19.

3. Tclkibánya környékének földtana és kzettana. 1953. 3.fac,s 1—62. — Géologie et pétrographie
des environs de Telkibánya. 1953. 3. fasc. 63—70.

.\ Földtani Intézet egyéb kiadványaiban (A n d e r e u s g a b e n d. Un g.
G e o 1. I 11 s t.)

4. Az Eperjes-Tokaji hegység geológiai felvételének eddigi eredményei s a felvétel ezidszerinti
helyzete. Beszámoló a vitaülésekrl. 1943."359—377.

5. A bányageológiai gyiijtemény. Vezet a m. kir. F'öldtani Intézet Múzeumában. 1909. —
Montangeologische Sammlung. Führer durch das Muzeum dér kgl. ung. Geol. Reichsanstalt. 1910. 252—292.

Földtani Közlönyben — (M i 1 1 e i 1 u n g e n d. b’ n g. Geol. G e s.)

6. Adatok a hazai pyrit kristálytani ismeretéhez. 38. 1908. 276—294. — Beitrage zu krystallo-
graphischen Kenntnis dér ungarischen Fyrite. 38. 1908. 405—423.

7. A leleplezési ünnepély. 38. 1908. 513—526. — I)ie Enthüllung des Szabó-Denkmals. 38. 1908.
529

—

535.
8. Korláti aragonit. Jegyzkönyv. 40. 1910. 412. — Ai'agonit aus dem Basaltbruehe Korlát.

Xotiz. 40. 1910. 520.
9. Új phillipsit elfordulása Badacsonytomajon. 44. 1914. 80—87. — Ein neues Phillipsit-Vor-

kiiinmen in Badacsonytomaj. 44. 1914. 175— 189.
10. Emszt K. társszerzvel együtt készült értekezés: Adatok a krassószörényi bányavidék

a-ványainak kristálytani és chemiai ismeretéhez. 50. 1920. 21—33. — Beitrage zr krystallographischen
und chemischen Kenntnis dér Mineralien im krassószörényer Montanliezirk. 50. 1920. 10/— 118.
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11. E m s z t kÍ' társszerzvel egj’ült készült értekezés : Xschermigit nev ásvány elfordulása
Tokodon, Esztergom megyében. 51—52. 1921— 1922. 45—51 . — Tschermigitvorkommen in Tokod, Comitat
Esztergom. 51—52. 1921— 1922. 105—107.

12. Tokod y E. társszerzvel együtt készült értekezés: Adatok a délausztráliai atakamit
kristálytani ismeretéhez. 58. 1929. 399—45. Német kivonat a 170. oldalon.

13. Toborffy Z. v. v’álasztmányi tag emlékezete. 59. 1929. 8— 12. — Gedenkrede über. Z.
Toborffy. 59. 1929. 88—91.

14. Beyschlag F. Üb. 1936. 19—20. — Eriuneruug au F. B e y s c h 1 a g. 66. 1936. 21.
15. Csüjághy G. társszerzvel együtt készült értekezés : Az ungvárit (klóropál) újabb el-

fordulása. 77. 1947. 38—43.

Egyéb helyen megjelent értekezések — (Übrige Mitteiluiigen)
16. Adatok a ceyloni chrysoberyll kristálytani ismeretéhez. Természetrajzi Füzetek. 25. 1902.

311. — Beitrage zr krystallograpliischen Kenntnis des Chrysoberylls von Ceylon. Zeitschrift für Krystal-
lographie. 36. 1902. 606—616.

17. Neues Aragönitvorkommeu in Korlát, Comitat N(jgrád. Zeitschrift f. Kiystallographie 47.
1910. 249—262.

18. Telkibánya ércelfordulásáuak viszonyai. Bányászati és Kohászati Eapok. 158. 1925. 129.
19. Diopszid Csiklovabáuyáról. Akadémia. Matematikai és természettudományi Értesít. 42.

1926. — Diopsid aus Csiklovalránya. Matematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. 1926.
20. T o k o d y E. társszerzvel együtt készült dolgozat ; Beitrage zr krystallographischen

Kenntnis des Atakamits aus -Síidaustralien. Zentralblatt für Mineralogie. Abt. A. Stuttgart, 1926. 183.

21. jászkarajeni ,,Mira” keservízü forrás hidrogeológiai ismertetése. — Über die hydro-
geologischen Verháltnisse dér Bitterwasserquelle ,,i\Iira” in Jászkarajenö. Hidrológiai Közlöny. 3. 1928.



GAÁL ISTVÁN EMLÉKEZETE*

Az utóbbi években szaktársaink körében b-
ven aratott a halál. G a á 1 István szeretett kartár-

sunktól is örökre el kellett válnunk. Ravatalánál ez

év áprilisában megilletdéssel álltunk és mély bánat-

tal búcsúztattuk t. A földi életben elváltunk ugyan

tle, de emléke közöttünk marad és szakirodalmi

munkái fenntartják nevét a kési utódok körében is.

G a á 1 István egyszer falusi evangélikus lel-

kész fiaként született Osagárdon, Nógrád várme-

gyében. 1877-ben. Már gyermekkorától kezdve ér-

dekelte a természet minden tárgya és jelensége s a

természet iránt való szeretete ösztönözte arra, hogy
középiskolai tanári pályára menjen. Úg}' vélte, hogy

a természetrajz különböz tárgyainak a tanitása

mellett alkalma nyílik a szabad természetben való

kutatásra, vizsgálódásra is. A kolozsvári Tudomány
Kgyetemen a természetrajz-földrajz szakra iratko-

zott be, majd tanulmányait a budapesti Tudomány
E.gyetemen folytatta, ahol 1905-ben középiskolai tanári oklevelet nyert. Ugyanabban
az évben földtan és slénytan szakból doktori szigorlatot tett.

Budapesten a kiváló tudós K o c h Antalnak volt tanítványa s az buzdítására

csakhamar megkezdte hazánk földjének tudományos vizsgálatát, amire, mint a dévai

freáli.skola tanárának, jó alkalma nyílott. 1910-ben a dévai sósforrás eredete körül

felmerült vitát a saját költ.ségén végeztetett fúrással tisztázta
;
bejárta a Maros völgyét

s annak kialakulásáról a I'öldrajzi Közlemények-ben, valamint a Földtani Közlöny-
ben tett közzé figyelenireméltc) tanulmányokat. 1911-ben az erdélyi medence földgáz-

kutatásában vett részt s ebben az évben jelent meg a Hunyad megyei Rákösd szarmata-

kori .szárazföldi csigafaunájának leírásával foglalkozó tanulmánya. Ez volt az els
olyan munka hazánkban, amely egy földtani idszak szárazföldi csigaállatvilágát ös,sze-

foglalólag, részletesen leírta. Tanulmányának alapján a kolozsvári Tudomány Egyetem
magántanárrá habilitálta.

Ezután számos értekezés jelent meg tollából, amelyek egy része gyakorlati vonat-

kozású. így írt a .Sztrigyvölgy aranytartalmai képzdményeirl, a dévai rézércnyomok-
ról, a zsilvölg}d akvitániai barnakszén képzdménynek északabbra es i'ij, addig isme-

retlen elfordulásáról, a nagykürtösi miocén barnakszénterületrl, Erdély széntelepei-

rl és szénkutatásairól, a téc.si szénmedencérl, földigázos területeinkrl, a magyar

* Idöadta S c li r i- t c r Zoltán a 1‘öldt. Társulat 1957. december 4-i emlékülésén.
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aluiníniumércrl és annak jelentségérl. Ezenkívül számos kisebb rétegtani jelleg

értekezést írt, továbbá növénytani és állattani megfigyeléseit is közölte különböz
folyóiratokban

.

I^egfbb munkaterülete az sállattan volt, ahol jeles, maradandó érték munká-
kat alkotott. Az említett szarmata szárazföldi csigafauna leírásán kívül jelents munkája
a balassag}’armati akvitániai koni puliatest állatvilág feldolgozása. Gerinces sállati

maradványokkal foglalkozó munkái közül a nagyobbak ; a hatvani téglagyárból el-
került alsópliocén semls nraradványok feldolgozása, a bajóti barlang, a diósgyri

barlang, a bánhidai Szelini barlang pleisztocén gerinces állatvilágának s a hódmez-
vásárhelyi neolit telep gerinces maradványainak ismertetése. Ezeken kívül még számos

kisebb értekezése jelent meg az sgerincesekre és az semberre vonatkozólag.

Nagy érdeme, hogy a tudományt jól, közértheten megírt könyvek révén is nép-

szersítette. Három ilyen könyv került ki a tolla alól, amelyek közül az egyik — bvített

formában - második kiadás eltt áll.

G a á 1 István egész életét a tudomány mvelésének szentelte
:
ebben megszaka-

dás csak az els világháború idején volt, amikor 19 havi arcvonalszolgálatot teljesített

az olasz harctéren. Innét 1918 november végén került haza, ersen leromlott állapotban.

1919-tl 1924-ig a szegedi Tudomáii}- Egyetemen helyettes tanárként mködött
1925-ben a ül. Nemzeti Múzeum slénytárához került . 1934-ben, kiiijult betegsége miatt,

nyugdíjaztatását kérte
;
ekkor nmzeiuni igazgató címmel nyugdíjazták. Tudományos

munkásságát azonban alkotó tevékenységének teljességében 1957. április 25-én bekövet-

kezett haláláig folytatta. Tudományos munkásságának elismeréséül 1953-ban a föld-

és ásványtani tudományok kandidátusa címet kapta.

Igen sok könyvet és értekezést ismertetett, vagy bírált meg, különböz folyó-

iratokban. Dolgozatainak száma megközelíti az 560-at.

G a á 1 István nemcsak kiváló tudós volt, hanem mint ember is közvetlenségével

és jóindulatával számos kartársának barátságát biztosította, ülunkásságát mindig

nagvra fogjuk becsülni.

Schréter Zoltán

Gaál István irodalmi munkássága

Az 564 tételbl álló irodalmi jegyzékbl számos népszcnisit ajiró közleményt, bírálatot és ismerteté-st

kihagytunk.

1. Adatok az Osztrovski-\'epor andezit-tufáinak mediterrán faunájához. — Beitráge z. medi-
terránén Fauna d. Ostrovski-Vepor Gebirges. Földt. Közi. 1905.

2. A rákosdi szarmatakoni édesvízi üledékrl. Ilunj-adm. Tört. Rég. és Terin. Tud. Társ. Év-
könyve, 1907. Déva.

3. Az alkalmazkodásról. Dévai All. F'öreáliskola Flrte.sitöje, 1907. Déva.
4. A vác-drégelypalánki vasúti vonal mentének geolcigiai vázlata. Bány. és Koh. Kapok, 1908.

5. A dévai rézbánya. Bán5'. és Koh. Kapok. 1908.
6. A Sztrigj- völgyájnek aranytartalmii képzdményei. Bány. és Koh. Kajxik, 1908.

7. Szarmatakoni képzdmények Vajda-Hunyad környékén. Bánt', és Koh. Kapok. 1908.

8. Hunyad vámicgj'e részletes földtani fölvétele. Hiuiyadmegj'e Tört. Rég. Term. Tud. Társ.

Fivkönyve, 1906— 17, Déva.
9. Kurzer Bericht über die sarmatischen Bildungen SüdT'ngiinis. Centralbl. f. Min. Geol. Fal. 1909.

10. A marosvölgvi harmadidszaki sóagyag Déva melletti elöfordulásáriil.— Das ^’orkommeu d.

tertiáren .Salztones im yiárostal bei Déva. Földi. Közi. 1909.
11. Ilarmadkorú szénnyomok az Oszrovski hsg. D-i lejtéiin. Bány. és Koh. Kapok, 1910.

12. Tömegesen talált ó'alluviális emberesontvázak Déva határából. Hunyadm. Tört. Rég. és

Term. Tud. Társ. Évkönyve, 1909. Déva.
13. Vorláufiger Bericht tiber die Susswasser u . *Kandschneckenfauna a. d. südungar. sarm. Abla-

gerungen. Centralbl.' f. 51in. Geol. Fal. 1910.
14. Néliánv adat a dévai ré-zbánvászat történetéhez. Huny. Tört. Terin. Társ. Evköiij’ve, 1910.

15. Középmiocén korszaki! sótelép foszlányai Hiinyadmegyében. Bány. és Koh. Kapok 1909.

16. Kövületes közép-miocén Déva határában. — •F'ossilführcndes Mitteliniozan in. d. Geinar-

kung. von Dé-va. Földt. Közi. 1910.
17. X’jabb adatok a Campylaca banatica Rni. pleisztocén korú elterjedéséhez. Földt. Közi. 1910.
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18. A \'alvata anticjua Sow. a magyar faunában. Földt. Közi. 1910.
20. A hunyadmegyei Rákösd szarmata korú csigafaunája. — Die sarmatische Gastropodenfauna

von Rákösd, im Komitat Ilunyad. Földt. Int. Évkönyve, 1910.
21. A Jlarosvölgy kialakulásának geológiai adataiból. •— Sur les données géologioues relatives

a la formation de la vállée du Jlaros. F'öldrajzi Közlemények, 1910.

22. Xéhány szó a szakérti véleménr'ek kérdé.séhez. Báuy. és Koh. Kapok, 1909.

23. X'jabb adatok a zsilvölg5 Í rét. eltérjed. — Xeuere Beitráge z. X'erbreitung dér Zsiltaler Schicli-

ten. Annál. Mus. Nat. Hung. 1911.
24. I)év;a környékének földrajzi viszoin’ai a pleisztocén és ó-alluviális idkben. Hun}’. Tört

Rég. Terin. t. Évkönyve, 1911.
25. Hunyad-Üobra környékének földtani viszonyai. — Die geol. Verháltnisse dcr Fmgebung v.

H.-Dobra. Földt. Közi. 1912.
26. Szász-Régen és Bátos környékének földtani viszonyai. — Die geologischen X’erháltnisse dér

Umgebung von Ssász-Régen und Bátos. F'öldt. Int. Évi Jel. Í912.
27. Die Xeogenablagerungen d. .Siebenbürger Beckens. Centr. f. Min. Geol. u. Pál. 1912.
28. A nagvkürtösi barnaszén-terület. - Le territoire du lignité de Xag}’kürtös. Ann. JIus. Xat.

Hímg. 1912,
29. Széntelepek és szénkutatások F'.rdclybeu. Érd. Muz. Egy. VI. vándorgy. Évkönyve, 1912.

Kolozsvár.
30. Az lírdélyi Medence neogén képzdményeinek rétegtani és hegyszerkezeti viszonyai. Koch

emlékkönyv, 1912.
31. ,\z erdélyi metángáz-kutatás kritikai megvilágításban. Saját kiadás, 1913.
32. Kurze Antwort auf den Pávai-schen Artíkel ,,Sarmatischer Dazittuff” etc. Centralbl. f.

Min. Geol. u. Pál. 1913.
33. Az sélettan alapvonalai, .állattani Közi. 1913.
34. Költöz madaraink áttelelése állandulása. Pótfüzet. Terin. Tud. Közi. 1913.
35. Új Lima-faj a zalatnai ,,helyi üledékbl”. - — líine neue Lima-.Art aus d. Lokalsedimeiit von

Zalatna. F'öldt. Közi. 1914.
36. .A magyar neogénkori rétegek legújabb tagozása. Terin. Tud. Közi. Pótf., 1922.
37. Hazánk földgázos területei. Terin. Tud. Közi. Pótf., 1922.
38. Fosszilis csontok szembetnvé tétele. Terin. t. Közi. Pótf., 1922.
39. Óriás emlsök maradványai Belsö-.4zsiában. Terin. Tud. Közi. 1923.
40. Földi gázos területeink geológiai szerkezetérl. Saját kiad. 1923.
41. A F'öld története. Tud. Gyjteni. ,.Danubia”, 1923. Pécs.
42. A Palaeotherium maznum C u v. legújabb rekonstrukciója. Pótf. Terin. Közi. 1924.
43. ó’sállati maradványok kikészítésének' újabb módjai. I’ótfüz. Terin. Közi. 1924.
44. A XTagarán észlelt tömeges madárpusztulásnak ösélettani tanulságai. Pótf. Terin. Közi. 1924.

45. Földünk geológiai iiuiltja években. Terin. Közi. 1925.
46. A szárnvas csúszómászók Pterosaurnsok i sének magyar rekonstrukciója. Pótf. Term. Közi.

1925.
47. Az agyvel fotográfiai képének elállítása a koponyacsontok alapján. Pótf. Term. Közi. 1926.
48. Xevezetes kínai alsó-pliocénkori semlös-maradváhyok. Pc'itf. Term. Tud. Közi. 1926.
49. Xövényi smaradványok konzerválása. Pótf. Terin. Közi. 1926.
50. A maiiimut a szibériai öslakók babonáiban. Term. Közi. 1926.
51. Hajdani tengerek partvonalának kétségtelen bizonyítékai. Terin. Közi. 1926.
52. A repül sárkányok életmódjairól. Terin. Közi. ,1926.
53. A Pterosaurnsok életmódjának rekonstrukciója. Állattani Közi. 1926.

54. ósállatok lágy részeinek maradványai. Term. Közi. 1926.
55. Xagy-Szunda szigetek bányakinc.séi. Term. Közi. 1926.
56. A világ leggazdagabb rádiuni-bányája. Term. Közi. 1926.
57. .A horgosi tzeg. Term. Közi., 1926.
58. A fi'in'ikagylókról. Term. Közi., 1927.
59. .Az Aljiesek és Kárpátok fliss-övének képzdésérl. Pótf. Term. Közi.. 1927.
60. A legújabb fias Ichihvnsaurus-\z\e\.. Pótf. Term. Közi., 1927.
61. .A repül sárkányok pihen helyzetérl. Term. Közi., 1926.
62. .A kincstár alföldi mélyfúrásai. Pótf. Term. Közi., 1928.
63. Dér erste mitteldiluviale Men.schenknochen aus Siebenbürgen. Publ. Muz. Ind. Hun. 1928. Déva
64. A legújabb monori mammut-lelet. Pótf. Term. Közi., 1928.
65. Az emlsök elfutárai. Term. Közi., 1928.
66. .A csigák szi költözé.sének egy megfigyelt esete. — Beobachtung eines verungliickten Schnec-

kenzuges im Herbst. AHatt. Közi. 1928.
67. .A bajóti kisköoldal barlangjának diluviális emlsfaunája. — Diuviale ,8augetierfauna aus

dér Höhle des Kisköoldal bei Bajót. Allatt. Közi., 1928.
69. I'öldi-gáz, mocsár-gáz. Term. Közi., 1928.
69. Vannak-e az Alföld gyrdöttségének komoly bizonyítékai? Term. Közi., 1929.
70. .A székely székek sföldjének állati és növé-nyi élete. Székely Xemz. Múz. Fhnlékk., 1929.
71. A háromszéki smedve. Székely Xemz. Alúz. líinlékk., 1929.
72. A Székelvföld (islénvtani viszoiivaival foglalkozó irodalom. Szekelv Xemz. Miiz. F,mlekk.,

1929.
• - r,

73. A magyar barlangkutatás és jelentsége. Természet, 1929.
74. Diluviális (?) emberkoponyák a Csillaghegyen. Természet, 1929.
75. .A bóra és a vándormadaraink. Die Bora und unsere Zugvögel. ,,A(iuila”, 1929.
76. .A magyar föld störténete. In : Alagyarorsz. t'ereckétöj napjainkig, 1929.
77. Diluviális emlsmaradványok Bajót eddi,g ismeretlen barlangjából. — Les restes diluviennes

de la caverna de Bajót jusqu’a preseiit inconnue. Ann. 3Ius. Xat. Hung., 1929.
78. A csigák terjeszkedése, vándorlása és költözése. Terin. Közi. 1930.
79. Alagyarország Vereckétl napjainkig. Bírálat. Debreceni Szemle, 1930.
80. A debreceni mélyfúrás eddigi és várható eredményeirl. Debr. Szemle., 1930.
81. Alikor élt a heidelbcr,gi sember? Pótfz., 1930.
82. A harmadik bajóti barlang diluviális faunája. Péitfüz.. 1930.
83. .A ságvári Lukasdomb földtani alkotása. - Dér geologische .Vuflrau des Lukasdomb bei

Sagvár. Archaeoí. Ért. 1930.
84. A neandervölgyi semlicr els erdéh i csontmaradványa. I - II. Pótfz. Term. Közi., 1931.
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85. A hódmezvásárhelyi neolitkori telep gerinces maradványai.— Knochenreste dér neolitischen
.\nsiedelung von Hódmezvásárhely. Auu. :Mus. Xat. Hung., 1931.

86. Harmadkori ösorrszarvú legújabb érdekes csontmaradváuya Rákoskeresztúrról. Terin.
ICzl., 1931.

87. A szokolyai kzépmiocén tengeröböl faunájáról. Pótfz. Terin. Közi., 1931.
88. A lengyelországi újabb orrszarvú múmia. Pótfz. Term. Közi. 1931.
89. Ki alkalmazta elször az ibolyántúli sugarakat slénytani vizsgálatokra? Pótfz. Term.

Közi., 1931.
90.

,
A (ságvári) diluviális faunára vonatkozó néhány újabb megfigyelés. —• Német kivonattal.

Archaeol. Értesít, 1931.
91. A háziasítás legkezdetlegesebb fokának bizonyítékai a Tisza-parti ásatásokból. Dolgozatok,

1931. Szeged .
.

92. Dér geologische Anfbau dér l'mgebung von Hajdu-Szoboszló in ITigarn. Archív, f. Protist.
Kiinde, 1932.

93. A ságvári felsödiluviális stelep gerinces maradványai. Pótfz. Term. Közi. 1932.
94. A fajok kihalása. Das .\ussterben dér .\rten. Állatt. Közi. 1933.
95. Remelhetnk-e földigázt Budapest környékén? — Ist Erdgas in d. Umgebung v. Budapest

zu erwarten? Technika, 1933.
96. A szuhogyi diluviális emls maradváii}'ok. Pótfz. 1933.
97. A jávorszarvas legrégibb csontmaradványa Magyarországon. I’ótf. 1933.
98. A pézsmatulok Magyarország diluviális földjén. Pótf. 1933.
99. A neandervölgjd sember (Homo primigenius) újabb csontmaradványai Magyarország föld-

jén. Pótfz. 1934.
100. Elzetes jelentés a Diósgyri barlangban végzett ásatásokról. Barlangvilág, 1934. .4aád

Andorral.
101. .-Mlati maradványok a Inai östeleprl. Debr. Szemle, 1936. Kolosváry Gáborral.
102. A higany székelyföldi elfordulásáról. Pótfz. 1936.
103. Holíeudoiiner Ferenc emlékezete. (.Arcképpel.) Barlaiigvilág, 1936.
104. A szentadorján budafapusztai olajniezö fokozódó ásványolaj- és földgáz termelése. Term.

Közi.. 1938.
105. Az egriekkel azonos , .harmadkori” puhatestek Balassa-Gyarmaton és az oligocén kérdés. —

Über die mit d. Égerer gleichalterige tertiáre MolUiskenfauna v. B.-Gyarmat und das Oligozán-Problem.
Ann. Mus. Nat. Hung., 1938.

106. ,\mirl a bíráló megfeledkezett. Bány. és Koh. Eapok, 1938.
107. Mi a , .pannon” és a ..pontusi”? Német resiimé. Bány. Koh. J,apok, 1938.
108. A keleti orrszarvú — Dicerorhinus orientalis — új alakjának csoiitmaradványai hazánkban

Pótfúz.. 1938.
109. A földtörténetil újkor legújabb tagozása. Pótfz. 1939.
1 10. A I'öld és az élet története. Term. Társ. Kiad. 1939.
111. -V técsöi szénmedencc. Bány. Koh. Eapok, 1940.

112. A flj tömegei félszázad év eltt és ma. Pótfz., 1940.
113. Újabban fölfedezett olajniezö Oroszországban. Pótfz., 1940.
114. A zalai olajkutatások újabb sikerei. Pótfz., 1941.

115. A Satvrus Stntilinus H f ii. cinkotai elfordulása. Fólia Fhitom. Hungar., 1941.

116. Az smaradványok gyjtésérl. Földtani É^tes., 1941.
117. Das Kiima d. ungarischen Moustérien im .Spiegel seiuer Fauna. .\nn. Mus. Nat. Hung., 1941.

118. A Riss-Wrm jégkzi korszak éghajlatának váltakozása. Pótfz., 1941.

119. .4 szerliiai azbeszt. Pótfz., 1941.
120. Földtörténeti korok. Kinc.ses -könyv 11. kiadá.sa. 1941.
121. A székelyföldi vastermelés múltjából. Term. Közi., 1942.

122. Érdekes különbségek Bels-Magj'arország és F.rdél}' lepkevilágábaii. Pótfz., 1942.

123. Nochmals ber das Moustérien-Klima. Ann. Mus. Nat. Hung., 1942.

124. A pikkelvtarajos sgvík-sárkánv a földtrt. középkor legérdekesebli állatai egjke. Term.
Közi., 1943,
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KADIC OTTOKÁR

(
1876 - 1957 )

Non oiiinis inoriar - - harsog felénk két év-

ezred távlatából is a halhatatlanság titkát felismer

költ szava. Csak az halt meg egészen, akire senki

sem emlékezik vissza. Akinek emlékét most idézem,

alkotásam, szervezésein, tudományos eredményein

keresztül biztosította magának ezt a testetlen idt-

állóságot. Mi, akik még ismertük, barátai, vagy ép-

penséggel tanítványai voltunk, néhány percre meg-
állunk, hogy az alkotás mellé visszaidézzük az alko-

té)t, mieltt életébl ismert szerénységével monog-
ráfiái és cikkei nyomtatott betinek személytelensé-

ge mögé lu'izódnék — örökre.

K a d i c Ottokár Opazován, Szlavémiában szü-

letett 1876. ji'üins 29-én. Édesapja, Kadié Ferenc

községi, majd járási prefektus falusi házában Orio-

vácon, (jrubisnopoljén, Koranyovácon, Dugosztón

töltötte nyugodt gyermekkorát, ahol az iskolai

nevelés mellett magyar édesanyja, F o r k 1 y Augusz-

ta, a magyar föld és nép szeretetét és a magyar nyelv ismeretét oltotta belé.

Középiskoláit Belováron, majd Zágrábban végezte, itt kezdte meg egyetemi

tanulmányait is, melyeket a müncheni egyetemen fejezett l)e. Itt is doktorált az akkori

természettudományos élet két világnagyságánál, a zoológus H e r t w i g R. és a

paleontológus Z i 1 1 e 1 K
.

professzoroknál 1 90 1 -ben

.

Zoológusnak készült, disszertációja is állattani témát dolgoz ki ; A Coleopterák

szájszerveinek összehasonlító morfológiájával foglalkozik. Édesanyja kívánságára és

ösztönzésére Magyarországra jön. F< n t z Gézát, az állattan akkori tanárát keresi fel

a pesti egyetemen. De E n t z nem tudja alkalmazni tanszékén, B ö c k h Jánoshoz
küldi, aki rábeszéli a szerény fellépés, megnyer modorú fiatal Z i 1 1 e 1-tanítványt,

hogy álljon a Magyar Állami Földtani Intézet szolgálatába, mint paleontológus. Kadié
nem habozott és 1901. október 2-án letette a hivatali esküt.

Ketts feladatot kapott : egyrészt át kellett vennie a P e t h Gyula halálával

me.sjüresedett gerinces-paleontológusi munkakört, má.srészt a földtani térképez munkába
is be kellett kapcsolódnia.

1902 tavaszán már a Bánságban, Temes és Hányad harmadkori-negyedkori
dombvidékein látjuk. Térképez

;
emellett gazdag slénytani anyagot gyjt az itteni

világhír lelhelyeken. Kostejen, Lapugyon 1909-ig.
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1911-ben i'ij területen dolgozik: a horvát Karsztban mköd csoporthoz osz-

tották be. Itt térképezett 191 1— 1918-ig. Mikor pedig a 18-as összeomlás után a magj'ar

államiság határai a Drávára húzódnak vissza, rövid, kétéves idtartamra harmadik
térképezési területet kap : a tolnai paimóniai dombvidéken térképez 1922—23. években.

Xem geológusnak készült. Tudományos érdekldési körétl — néhány, a Karszt-

ban eltöltött é^dl eltekintve — a térképezés végig távolabb maradt. Az ilyen körül-

mények közt a térképezéssel eltöltött közel két é^dized komoly kötelességtudatról és

önzetlen szerénységrl tanúskodik.

Érdekldési köréhez sokkal közelebb állt másik mködési területe, slénvtani
munkája. Hivatali eldje betegeskedése miatt az utolsó években eléggé elhanyagolt

gyjteményt é- munkaterületet vett át. Elször nagy gonddal és szorgalommal példás

rendet teremtett a gerinces-anyagban, mintaszer leltárát állított fel és hozzáfogott

az anyagok rendszeres feldolgozásához. Jegyzetei, bibliográfiai gyjtései tanúskodnak
arról a széles alapokra fektetett szilárd keretrl, mely további kutató munkáját volt

hivatva biztositani. Ennek az idszaknak kezdeti terméke volt a borbolyai sbálna

(Mesocehts hnngaricus K a d i c) igen beható ismertetése, de ennek a korszaknak nyomta-
tásban csak késbb megjelent terméke a Balaton-környéke pliocén és pleisztocén semlös
maradványainak gondos ismertetése is.

K a d i é Ottokár tudományos pályafutásának indulásával esik egybe Górj a-

n o V i c-K r a m b e r g e r világraszóló krapinai semberleletének felfedezése. K a d i c

nagv’ lelkesedéssel és érdekldéssel fordult volt mestere szenzációs lelete felé és több

szak- és ismeretterjeszt cikkben számolt be róla a magyar tudományos világnak, illetve

az érdekld széles rétegeknek.

Ez is magyarázza, hogy mikor Hermán Ottónak, a múlt század nagy magyar
polihisztorának miskolc-avasi semberi kszerszám leletei körül azok korára vonatkozó

szenvedélyes vita indult el, a kérdés eldöntésére a Földtani Intézet akkori vezetje el-

határozta a IVEskolc környéki barlangok rendszeres ásatását és ezzel a munkával öt

bizták meg.

1906-ban, a Szeleta-barlangban elüiditott ásatásaival született meg a rendszeres

magyar srégészeti kutatás is. Itt és a Szinva-völgy más, ebben az idszakban felkutatott

barlangjában kidolgozott feltárási módszerei az egész világon nevet és megbecsülést

szereztek nevének. De az ide vezet út nem volt sima, nem is folyamatos. Mikor ugyanis

K a d i c az els komoly eredményeket, azóta klasszikussá vált szeletai solutréi (ma már
szeletainak nevezett) lin. babérlevél-hegyeit, Bécsben az akkori srégészvilág legnagjmbb

szaktekintélyeinek bemutatta — ezek, névszerint S z o m b a t h y és O Ike r m a y e r

— a leleteket egyszeren tiil szépre sikerült haniisitásoknak niinsitették.

Négy év telt el szenvedélyes vitákban burkolt és nyílt gyanúsításokban, niüi-

denekeltt azonban igen komoly kutató és feltáró munkában, míg a Tübingában 191 1-ben

tartott srégészeti konferencián a világ minden tájáról egybegylt szakemberek széles

nemzetközi fóruma teljes elégtételt adott az igazságtalanul meggyanúsított magyar

kutatónak. K a d i c lijabb, még ragyogóbb kivitel leletei és példaszen'í barlangi szel-

vényei az egykori gyamisitókat is visszavonulásra illetleg magyarázkodásra kény-

szerítették

.

Csak aki közelebbrl ismerte K a d i c Ottokárt, az tudja, hogy a szinte túlzásba-

menen becsületes, végtelenül pontos és minden feltnést kerül, békeszeret, szerény-

kutatónak milyen megpróbáltatást jelentett a szeletai-paleolit-vita négy hosszii éve!

A tübhigai gyzelemmel meg volt alapozva a magyar srégészeti kutatás tekin-

télye, új, eredményes kutatás indulhatott el — már ti. az ügyesek és ügyeskedk (a

biográfiák nomenklatúrája szerint a tanítványok és követk) számára, akik a nagy sike-

rekkel biztató területrl a tülekedés láttára szerényen visszahiizódó K a d i é Ottokárt
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hamarosan kiszorították. így alapvet szeletai monográfiáján kívül csak néhány cikke

örökíti meg ezt a kutatói sikerekben, szervezi és kezdeményezi eredményekben gazdag

korszakát, melyben barlangkutatói síkon a társulati és társadalmi szervezés, tudományos

vonalon a karsztjelenségek felé tolódott el. A barlangkutatás terén kezdeményezésére,

1910-ben a Társulat kebelében megalakult Barlangkutató Bizottságot hozta létre,

majd 1913-ban szakosztállyá szervezte át és elindította, szerkesztette és irányította a

maga nemében világviszonylatban egyedülálló helyet kivívott Barlangkutatás cím tu-

dományos folyóiratot. Karsztkutatási mködésének a karsztjelenségek tárgykörébl

1917-ben történt magántanári habilitációja volt a bizonyítéka.

A 20-as és 30-as években, st nyugalomba vonulása után, 1935-tl közel tíz éven

át társadalmi liton biztosított lehetségek igénybevételével folytatta a tizes évekljen

fokozatosan lecsökkentett barlangkutató-ásató tevékenységét. A \'értes-alján, Csákvár

egy barlangjában felfedezett Hipparion-is\m.a. (a maga idejében a világ legrégibb barlangi

faunalelete), a subalyuki ásatások eredményei, Felstárkány környéki barlangvidék fel-

tárása, a Várhegyi barlangpincék tudományos feltárása stb. újult aktivitásának ered-

ményes taiu'ibizonyságai. Ez idszakának csendes, de eredményes elmélyedését leg-

szebben ,,A jégkor embere Magyarországon” címen 1934-ben megjelent összefoglalása

igazolja. Ezzel a munkájával indult el nagy összefoglaló munkáinak az a sora, melyekbl
kett : a magyar barlangkutatás története és teljes bibliográfiája, valamint a magyar
barlangok átfogó monográfiája (mindkett vaskos kötet) az utolsó 10 év eredménye,

sajnos, kéziratban maradt. A 80-ik születésnapját szorgalmas tudományos elmélyedés

mellett megért tudós megbecsülésén kívül saját érdekeink is kívánják, hogy e hatalmas

összefoglalások ne menjenek, veszendbe.

Egyoldalú volna a kép, amit K a d i c Ottokárról festünk, ha nem emlékezünk

meg két eddig nem, vagy alig érintett mködési területérl: a magyar karszt- és bar-

langkutatás tudományos és társadalmi megszervezésérl és neveli-oktatói mun-
kájáról.

Karszt- és barlangkutatói tevékenységérl máshelyütt — illetékesebbek — már
igen részletesen megemlékeztek. Ezért itt csak annyit jegyzünk meg, hogy akkor szak-

vonalról sokat gáncsolt és mint mondták ,,nem#tudósnak való” kezdeményezésébl a

karszthidrológia nagy gyakorlati fontosságú tudományterülete ntt ki, igazolva K a d i c

akkor megmosolygott fáradozásait.

A másik terület, melyrl itt kell nyomatékosan szólnunk, oktatói ténykedése.

1917-ben karsztmorfológiából szerzett magántanári képesítését 1924-ben kiterjeszti

a gerincesek slénytana tárgykörre is. Ettl kezdve közel két évtizeden keresztül az

egyetemi eladásai, gyakorlatai, ásatásai — mindezeken tiihnenen pedig szeretetre-

méltóan biztató, bátorító és mindenkiben lelkesedést és érdekldést ébreszteni tudó egyé-

nisége vonzotta a fiatalokat a geológia és paleontológia felé és tartotta bennük ébren

a nem egyszer elalvóban lev lelkesedést. Alig akad köztünk 40-es és 50-es éveiben lev
magyar geológus, paleontológus, akit nem az lelkesedése, biztatása segített a szak-

emberré válás akkor még elég tekervényes litján, nem is beszélve jóegynéhányunkról.

akiknek pályáján elmdítója, mestere és mindvégig atyai jóbarátja volt !

K a d i c Ottokár életútja nem volt sima. Egyenes, jólelk, barátságos és szerény

egyénisége nem engedte meg, hogy bármilyen klikkhez is csatlakozzék. Ez egész hivatali

pályafutása alatt rengeteg mellzésnek, támadásnak lett a kútforrása. Magánélete sem
indult biztatóan

; els házassága Telek Gizellával szerencsétlen volt, Oszkár fiának

elvesztése pedig a második világháború végén betetzte e házasság tragikumát. Kés
öregkorában kellett a második világháború zivatarában otthonát elveszítenie, hogy annak
megmentett roncsai közt — de fiatalos mmikakedvvel — készüljön egy eredményekben

éppúgy, mint szenvedésekben gazdag, hosszú élet befejezésére.
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Hogy élete végéig meg tudta minden nehézség mellett rizni töretlen lelkesedését

és munkakedvét, az életbe és az emberekbe vetett hitét, azt K r e s c h Terézzel kötött

— második — házasságának köszönhette, aki közel négy évtizeden át az élet minden
viharán át hséges társa volt.

De nem volnánk tárgyilagosak, ha nem ismernénk el, hog}’ K a d i é Ottokárt

az érdemtelen mellzések mellett elismerés is érte— ha nem is a megérdemelt mértékben.

Hogy csak néhányat említsek meg : eredményes magántanári mködéséért a Pázmány
Péter Tudományegyetem 1928-ban a ny. rendkivüli egyetemi tanári cimmel tüntette

ki, a Szent István Akadémia tagjai sorába iktatta. Társulatunknak közel két évtizeden

át választmányi tagja, Barlangkutató Bizottságának, illetve Szakosztályának titkára,

késbb alelnöke, majd az ebbl alakult Barlangkutató Társulatnak aleluöke, végül

elnöke volt.

Tudományos munkásságának elismeréséül 1951-ben a föld- és ásványtani tudo-

mányok kandidátusa fokozatot nyerte el, 80-ik születésnapjára pedig a ,, Földtani kuta-

tás kiváló dolgozója” kitüntetés birtokába jutott.

Mindezeken túlmenen azonban elérte azt, hogy nemcsak ünnepi alkalmakkor

emlékezünk meg róla : emlékezni fognak rá alkotásain keresztül akkor is, amikor szere-

tetreméltó, szerény egvéniségének emléke valamennyiünk emlékével együtt a múlt

te.stetlen személytelenségébe olvadt.
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11. A krapinai diluviális ember maradványairól. Xéniileg rövidítve a ,, Földrajzi Közlemények”
34. köt. VII. füzetébl. — Stomatológiai Közlönv, 5. évf. p. 324—347. Budapest, 1906,

1 2. A Maros balpartján, Tisza, Dobra és Ijapugv körnvékén elterül hegvvidék geológiai viszonyai.

(1 képpel.) — A m. kir. l'öldtani Intézet évi jelentése l'906-ról. 90—96 old. Budapest, 1907. - - Die geolo

gischen Verháltnisse des Berglandes am linken Ffer dér Maros, in der rmgebnng von Tisza, Dobra nnd
Eapugv. — Tahresbericht der kgl. ung. Geologischen .\nstalt für 1906. p. 103— 110. Budairest, 1908.

'13. 'Mesocetus hiinzaricus Kadic. Tígy új balaeuopteridafaj ,a borbolyai miocén rétegekbl.
1 -3 táblával és 70 szövegábrával. — A magvar kir. l'öldtani Intézet Évkönyve, 16. köt. 19—88. old.

Budapest, 1907. — Mesocetus hun^aricits K'adic, eine neue Belánopterideiiart aus dem Miozán von
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Horbolya in riigarn. Mit 3 Tatéin und 70 Textfig. — Mitteilungen aus dein Jahrbnche dér kgl. uag.
Geologischen Iteichsanstalt. Bd. 16. p. 21—92. Budaircst, 1907.

14. .\ diluviális ember nyomai Magyarországon. (Klöadás kivonata.) — l'öldtani Közlöny, 37.

köt. 154— 156. old. Budapest, 1907. — Beitráge zr Frage des diluvialen Menschen aus dem .Szinvatale
bei Miskolc. (Vortragsauszug.) — Sup])lemcnt zum l'öldtani Közlöny. Bd. 37. p. 205—207. Budapest,
1907.

15. .\datok a szinvavölgyi diluviális ember kérdéséhez. (4 képpel.) — l'öldtani Közlöny, 37. köt.
333- -345. old. Budapest 1907. — Beitráge zr Frage des diluvialen Menschen aus dem Szinvatale. (Mit
4 Textfig.) — Supplement zum Földtani Közlöny, Bd. 37. p. 381—395. Budapest, 1907.

16. 5Iaros balpartján Radulesd, Bojabirz és Batrina környékén elteriilö hegyvidék geológiai
viszonyai. — m. kir. F'öldtani Intézet évi jelentése 1907-rl, 63—68. Budapest. 1909.— I)ie geologischen
Vrrháltnisse des Berglandes ani linken Marosufer in dér Umgebung von Radulesd, Bojabirz und Bat-
rina. — Jahresbericht dér kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt tr 1907. p. 71 76. Budapest, 1909.

17. Baleolitos keszközök a hámbri Szeleta-barlangból. (5 képpel.) — l'öldtani Közlöny, 39.

köt. 524—540. old. Budapest, 1909. l’aláolithische Steingeráte aus dér Szeletahölile bei Hámor in Ungarn.
(Mit 5 Textfig.) — Supplement zum F'öldtani Közlöny, Bd. 39. p. 580—598. Budapest, 1909.

18. magyarországi sgerincesek gyjteménye.— \'ezetö a m. kir. F'öldtani Intézet múzeumában.
.\ m. kir. F'öldtani Intézet Népszer Kiadványai. I. köt. 36—55. old. Budapest 1909. Sammlung dér
ungarischen Frwirbeltiere. — F'hrer durch das Museum dér kön. ungar. Geologischen Reich.sanstalt. p.
41—61. Budapest, 1910. .

19. Brehisztorikus eszközök. — Vezet a m. kir. F'öldtani Intézet Múzeumában. 171 173. old.
Budapest. 1909.

20. Vadubodri, Cserisor és Cserbei vidékének földtani viszonyai Hunyad vármegj'ében. — A m.
kir. F'öldtani Intézet évi jelentése 1908-ról, 67—70. old. Budapest, 1910.— Die geologischen Verháltnisse
dér I'mgebung von t'adubodri. Cserisor und Cserbei im Komitate Hunyad. Jahresbericht dér kgl.
ung. Geologischen Reichsanstalt für 1908. p. 72—76. Budapest, 1911.

21. A Szeleta-barlang mint kkori lakóhely.— Archaeológiai Fjrtesit, Új folyam, 31. köt. 94—95.
old. Budapest, 1910.

22. Siegmenth K.-al A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató bizottságának feladatai.
Földtani Közlöny, 40. köt. 219—220. old. Budapest, 1910. — Mit K. S i e g m e n t h: I )ie Aufgaben dér
Höhlenforschungskommission dér I’ngarischen tleologischen Gcscllschaft. — Supplement zum F'öldtani
Közlöny. Bd. 4Ö. p. 299—300. Budapest 1910.

23. A Balaton vidékének fosszilis emlsmaradványai. 6 táblával és 4 szövegközti ábrával. --

.\ Balaton Ti:dománj-os Tanulmányozásának Eredményei. T. köt. I részének paleontológiái fiiggeléke. 4. köt.
XI. szakasz. 1 - 24. old. Budapest 1910. -- Die fossile Sáugetierfauna dér I’mgebung des Balatonsees.
(Mit 6 Taf. und 4 Textabbildungen.) — Resultate dér wissen.schaftlicheu Erfor.schung des Balatonsees.
1. Bd. 1 . Tcil Baláont. Auhang. 4. Bánd, XI. Abhandlung p. 1

—26. Budapest, 191 1

.

24. .\ heidelbergi sember állkapcsa. — Bótfüzetek a Természettudományi Közlöny 42. köte-
téhez 137 140, old. Budapest, 1910.

25. .\ Runki-völgy földtani viszonyai Hunyad megyében. — A m. kir. F'öldtani Intézet évi jelen-
tése 1909-iül, 77—80. old. Budapest, 1911. - Die geologischen Verháltnisse des Tales von Runk im
Kumitat Hunvad. - Jahresbericht dér kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt fúr 1909. p. 86—90. Budapest
1912.

26. .\ hámori sember kutatásának mai állása. (4 tábl.) — Archaeologiai Értesít. Új folyam, 31
köt. 164— 179. old. Budapest, 1911.

27. A puskaporos! sziklafikében végzett próbaásatások eredményei, (In : A hámori Buskaporos
és faunája Borsod-megyében.) -- A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve, 19. köt. 109— 113. old. Buda-
pest, 1911. — Die Firgebnisse dér Brobegrabungen in dér Felsnische Buskaporos. (In: Die Felsnische
Buskaporos bei Hámor im Komitat Borsod und ihre F'auna. — Mitteilungen aus dem Jahrbnche dér
kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt, Bd, 19. p. 119— 124. Budapest, 1911.

28. Jelentés az aggteleki Baradla-barlangban 1910-ben végzett rendszeres ásatásokról. — Föld-
tani Közlöny, 41 , köt. 665—668. old. Budapest, 1911. ^ Bericht über die in dér Aggteleker Baradlahöhle
im Jahre 1910 vorgenommenen systematischen Ausgrabungen. — Supplement zum Földtani Közlöny, Bd.
41. 712 716 old. Budapest, 1911.

29. Die Erforschung des diluvialen Menschen in Ungarn. — lungungarn, Bd. I.IIeft. l.p. 101 114.
Berlin. 1911.

,

‘

30. Az újlóti Rhinoccros-koponya. (Eladás kivonata.) — F'öldtani Közlöny, 41. köt. 87. old.
Budapest, 1911. — Kin Rhinocerosschádel von Újlt. (Vortragsauszug.) — Supplement zum F'öldtani
Közlöny, Bd. 41. p. 206. Budapest, 1911.

31. A Bükkhegység semberének cg\' újabb lakóhelye, (Eladás kivonata.) — Földtani Közlöny,
4 1 . kötet, 9 1 . old. Budapest, 1911. — I’'bcr die ( Irabungen in’den Hiden des Bukkgebirges— Supplement
zum F'öldtani Közlöny, Bd. 41. p. 209. Budapest, 1911.

32. S i e g m é t h K.-al : A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságának évi
elentése 1910-rl. — F'öldtani Közlöny, 41, köt. 464— 466. old. Budapest, 1911. — Mit Siegmeth K,:
Jahre.sbericht dér Höhlenforschungskommission dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft fúr 1910. —
Supplement zum l'öldtani Közlöny, 41. köt. p. 531 534. Budapest, 1911.

33. Jelentés a horváth Kársztban 1911. évben végzett geológiai felvételekrl. - - A m. kir. F'öld-
tani Intézet évi jelentése 1911-rl, 80—85. old. Budapest, 1912. — Bericht über die im kroatischen Karst
im Jahre 1911. ausgeführten geologischen Kartierungen. •— Jahresbericht dér kgl. ung. Geologischen
Reichsanstalt fíir 1911. p. SY —92. Budapest, 1913. — Izvjestaj o geoloskom snimanju hrvatskog krsa u
god 1911. — A m. kir. F'öldtani Intézet 1911. évi jelentése, p. 271—275. Budapest, 1912,

34. Kormos '1'. és Vogl V.-al : A magyar-horvát tengerpart földtani viszonyai F'iume és
Növi között. (2 képpel.)—A m. kir, F'öldtani Intézet évi jelentése 1910-rl, 74—79. old. Budapest, 1912. —
Mit Kor m o s, Th. u. \' o g 1, V. : Die geologischen Verháltnisse des ungarisch-kroatischen Küsten-
landes zwischen F'iume und Növi. (Mit 2 Textfig.) — Jahresbericht dér kgl. ung. Geologischen Reichs-
anstalt fiir 1910. p. 78—83. Budapest, 1912. - Kadic, O., Kormos, T. i. Vogl, V. : Geoloski
opaosaji ugarsko-hrvatskog primorja izmedu Rijeke i. Novoga. — A m. kir. F'öldtani Intézet évi jelentése
1910-rl p. 344—347. Budapest, 1912.

35. Jelentés a hámori Szeleta-barlangban 191 1. évben folytatott ásatásokról. (2képpel.)— Jelentés
a Magyar Nemzeti (Múzeum 1911. évi állapotáról, 178— 182 old. Budapest, 1912.

3®-. Pajiiolithischc .Steingeráte aus dér Szeletahölile in Ungarn. Bericht über die palactlmologische
Kimlerenz in Tulngen, 191 1. (Mit 2 Tafeln.) - Beiheft zum ,,Korrespondenz-Blatt dér Deutschen Gesell-
Sch.aft fúr .\nthropologic. Rthnologic und Urgc.^chichte”

.
Jhg. 1912. p. 34— 37. Brauuschweig, 1912.
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37. S i e g m e t li K. -al ; A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságának 1911.
évi jeleuttíse. — Földtani Közlöny, 42. köt. 461—464. old. Budapest, 1912. — Mit K. -S i e g m e t li ;

Jairresbericht dér Hölilenforschuugskomniission dér Ungarischen iteologischen (iesellschaft für 1911. —
Supplenrent zuui F'öldtani Közlöny, Bd. 42. p. 480—483. Budapest, 1912.

38. Jelentés a horyát Karsztbau végzett geológiai felvételekrl 1912-ben. — .A. ni. kir. Földtani
Intézet évi jelentése 1912-rl, 50—52. old. Budapest, 1913. — Bericht über die inr Jahre 1912. im kroatischen
Karst ausgeführten geologischen .-Vufnahmen . - Jaliresbericlit dér kgl. ung. Geologischen Reichsaustalt
fúr 1912. " p. 54—56. Budapest, 1913.

39. Jelentés a hámori Szeleta-barlaugban 1912. évben folytatott ásatásról. — Jelentes a 51agvar
Memzeti Múzeum 1912. évi állapotáról. 282—283. old. Budapest, 1913.

40. Jelentés a Barlangkutató Bizottságnak 1912. évi mködésérl. Barlangkutatás. 1. köt. 68-81
old. Budapest, 1913. - Bericht über die Tátigkeit dér Komission für Höhlenkunde im Jahre 1912. —
Barlangkutatás (Höhlenforschung), Bd. 1. p. 95— 104. Budapest, 1913.

41. magyar barlangkutatás céljai es útjai. — Barlangkutatás, 1. köt. 12 -18. old. Budapest,
1913. — Ziele und Wege dér ungarischen Höhlenforschung. — Barlangkutatás (Höhlenforschung), Bd. 1. p.
40—45. Budapest, 1913.

42. barlangok elnevezésérl. -- Barlangkutatás. 1. köt. 163— 166. old. Budaiiest, 1913. —
(’ber die Bcnennung dér Höhlen. — - Barlangkutatás (Höhlenforschung) Bd. 1. p. 194— 197. Budapest,
1913.

43. A l'latak és Gerovo közötti vidék geológiai viszonyai. — A m. kir. f'öldtani lutezet évi jelentc.se
1913-ról. 52—55. old. Budairest, 1914. - Die geologischen Verháltnisse des Gebietes zwischen l’latak
und Gerovo. — Jairresbericht dér kgl. ung. Geologischen Reichsaustalt fúr 1913., p. 55—58. Budapest,
1914. — Geoloski odnosaji u predjelu izmedn Platka i Gerova. — A m. kir. F'öldtani Intézet évi jelentése
1913-ról, p. 602—605. Budapest, 1914.

44. Az 1913. évben végzett barlangkutatásaim eredmén3’ei. (2 szövegábrával.) — Barlangkutatás,
2. köt. 185— 191 old. Budapest, 1914. — Resultate meiner Höhlenforschungen im Jahre 1913. — Barlang-
kutatás (Höhlenforschuirg), Bd. 2. p. 217 —223. Budapest, 1914.

45. Jelentés a Barlangkutató SzakosztáU' 1913. évi mködé.sérl. -- Barlangkutatás, 2. köt.
19—32. old. Budapest, 1914. Bericht über die Tátigkeit dér F'aclisektion für Höhlenkunde im Jahre 1913. —
Barlangkutatás (Höhlenforschung), Bd. 2. p. 43—48. Budapest, 1914,

46. A barlangok kutatásáról. (2 szövegábrával.) — Barlangkutatás, 2 köt. p. 124— 132. Budapest,
1914. — t)ber dér Erforschnng dér Höhlen. - - Barlangkutatás. (Höhlenforschung), Bd. 2. p. 154— 161.
Budapest, 1914.

47. A ,‘szeleta-barlaug kutatásának eredmenj-ei (8 tábl. és 39 képpel). — A m. kir. F'öldtani Intézet
Évkönyve, 23. köt. 147-278. old. Budapest, 1915.'— Ergebnisse dér Flrforschuug dér Szeletahöhle. (.Mit

8 Taf. und 39 Textfig.) — Mitteilungen aus dem Jahrbuche dér kgl. ung. Geologischen Reichsaustalt, Bd.
23. p. 157 -301. Budapest, 1916.

48. A barlangok kpbikoló és fogásos ásatásáról. — Barlangkutatás, 3. köt. 92—94. old. Buda-
pest. 1915. — t'ber das kubízicrende und .staffelweise Graben in Höhlen. Barlangkutatás (Höhlenforsclmng),
Bd. 3. p. 123—126. Budapest, 1915.

49. Jelentés a Barlangkutató .Szakosztály 1914. évi mködésérl. Barlangkutatás. 3. köt. 12 —20.
old. Budapest, 1915. - Bericht über die Tátigkeit dér F'aclisektion für Höhlenkunde im Jahre 1914.
— Barlangkutatás (Höhlenforschung). Bd. 3. jr.. 32— 39. Budapest, 1915.

50. Újabb adatok a hámori barlangok ismeretéhez. — Barlangkutatás, 3.köt. 148— 153. old. Buda-
pest, 1915. — Xeuere Beitráge zr Kenntnisder Höhlen von Hámor. — Barlangkutatás (Höhlenforschung),
Bd. 3. p. 186—191. Budajiest, 1915.

51. Gornicko, Trstenik és Polica vidékének földtani viszonvai. — -V m. kir. F'öldtani Intézet évi
jelentése 1914-rl, 53—57. old. Budapest, 1915. - Die geologischen Verháltnisse dér rmgebung von
liornicko. Trstenik und Polica. — Jahresbericht dér kgl. inig. Geologischen Reichsaustalt für 1914. p. 59^

—

63. Budapest. 1915. Geoloski odnosíiji podrucja izmedju Gernickog, Trstenika i Police. m. kir.

F'öldtani Intézet évi jelentése 1914.-rl, 516—519. Budapest. 1915.
52. A mag\'ar barlangtani irodalomJeg\'zéke (1914). — t'erzeichnis dér ungarischen speláologi-chcn

Éiteratur (1914). Barlangkutatás, 3. köt.' 43 -47. old. Budapest, 191ö.
53. Cabar. Prezid és Trsce vidékének földtani viszonyai. (Fi.gy szöve.gközti ábrával.) — A m. kir.

F'öldtani Intézet évi jelentése 1915-rl. 74—78. old. Budapest, 1916. Die geologisclien Verháltni.sse

des Gebietes von Cabar, Prezid und Trsce. (Mit 1 Textfig.) — Jahresbericht dér kgl. ung. Geolo.gischcn

Reichsaustalt fúr 1915. p. 80— 85. Budapest, 1917. — Geolo.ski odnosaji okolice Cabra, Prezida i Trsca. —
m. kir. F'í')ldtani Intézet évi jelentése 1915-rl, p. 579 -583. Budapest, 1916.

54. Jelentés az 1915. évben végzett ásatásaimról. - .4 m. kir. l'öldtani Intézet évi jelentése 1915-

röl, 568—576 old, Budapest 1916. — Bericht über meine Ausgrabungen im Jahre 1915.- Jahresbericlit

d. k. Geologischen Reichsaustalt für 1915. ]). 610—618. Budapest, 1917.
55. Jelentés a Barlangkutató Szako.sztály 1915. évi mködésérl. — Barlangkutatás. 4. köt.

29—32 old. ilpest, 1916. — Bericht über die Tátigkeit dér F'achsektion fíir Höhlenkunde im Jahre 1915. —

•

Barlangkutatás (Höhlenforschung), Bd. 4. ]>. 49—50. Budapest, 1916.
56. A Hermán Ottó-barláng Hámor község határában, (9 szövegközti ábrával.) Barlangkutatás,

4. köt. 6— 17. old. Budapest. 1916.
57. .V Biidöspcstben 1916. évben végzett ásatás eredményei. i 1 szöveg közli ke))pel i

.
— Barlang-

kutatás, 4. köt. 136— 140. old. Budapest 1916. - Die .-Vusgrabungen in dér Höhlc Büdös))est im Jahre
1916. — A Barlangkutatás (Höhlenforschitng), Bd. 4. )i. 185— 189. Budapest, 1916.

58. magyar barlangtani irodalom jegyzéke (1915.) — Verzeichnis dér ungari-clu-n spi-lüologischen

Éiteratur (1915.) Barlangkutatás, 4. köt. 53 -56. old. Budai)est.
59. A Cabi'anka völgye és a Risnjak hegység földtani viszonyai. (Két szövegközti :il>raval.) - m.

kir. F'öldtani Intézet évi jelentése 1916-ról. 98 1 ÍO. old. Biidapest. 1917. ('jeologijski odnosaji doline

Cabranke i Risnjaka, (,Sa 2 síiké.) — A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1916-ról, p. 690 -701. Buda-
pest, 1917. — Die geologischen Verháltnisse des Cabrankatales und des Risnjakgebirges. (Mit 2 Abbildungen
im Text.) — Jahresbericht dér kgl. ung. geologischen Rcichsantalt für 1916. (). 109 122. BudaiK-st,

1918.
60. Jelentés a Barlangkutat') Szakosztály 1916.évimüködéserl. — Barlangkutatas, 5. köt. 40 45.

old. Buda])est, 1917. - Bericht über die Tátigkeit dér F'ach.sektion fúr Höhlenkunde im Jahre 1916. —
Barlangkutatás ‘Höhlenforschung), Bd. 5. j). 79—82. Budapest, 1917.

61. Jelentés az 1916. évi l)arlangkutatásaimr(')l. (3 szövegközti ábrával). .t m. kir. Földtani

Intézet 1916. évi jelentése, 664—674. Budapest, 1917, --- Bericht nber meine H(')hlenforschungcn im Jahre
1916. — Jahresbericht dér kgl. ung. Geologischen Reichsaustalt für 1916. p. 702 712. Budajiest. 1918.
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62. A herkulesfürdöi Zoltán-barlaiig. (1 térképpel).— Barlangkutatás, 5. köt. 109— 1 1

1

. old. Buda-
pest, 1917.— Die Zoltánhöhle bei Herkule.sfürdö.— Barlangkutatás (Ilölileiiforschung), Bd. 5. p. 130— 132.
Budapest, 1917.

63. A magyar barlangtani irodalom jegyzéke (1916). — Verzeiclmis dér uugarisclieu speláolo-
gischen L,iteratur (1916). — Barlangkutatás, 5. köt. p. 90—92. Budapest, 1917.

64. Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1917. évi mködésérl. -- Barlangkutatás, 6. köt.
38—40 old. Budapest, 1918. — Bericht über die Tátigkeit dér P'achsektiou für Höhlenkunde im Jahre
1917. — Barlangkutatás (Höhlenforschuug), Bd. 6. p. 77—79. Budapest, 1918

65. A magyar barlangtani irodalom jegyzéke (1917). — Verzeiclmis dér ungarischen speláolo-
gischeu Literatur (1917). — Barlangkutatás, 6. 'köt. p. 84—86. Budapest, 1918.

66. Éhik Gy-val : Az igazság érdekében. — Barlangkutatás, 6. köt. 41—42. Budapest, 1918.
67. Jelentés az 1917— 1919. években végzett barlangkutatásaimról. — Barlangkutatás, 7. köt.

14— 18 old. 'Budape.st, 1919. — Bericht über meiue Höhleuforschungen in den Jahren 1917 -1919. --
Barlangkutatás (Höhlenforschuug), Bd. 7. p. 42—45. Budajjest, 1919.

68. A puskaporos! Sziuvaszoros és barlangjai. (3 szövegközti képpel) .— Barlangkutatás, 8. köt.
24—31. old. Budapest, 1920. — Die Puskaporoser Szinvaschlucht und ihre Höhlen. — Barlangkutatás,
(Höhlenforschuug), Bd. 8. p. 55—60. Budapest, 1920.

69. A magyar barlangkutatás állása az 1919. évben — Barlangkutatás 8. köt. 4 —9 old. Budapest,
1920. — .Stand dér ungarischen Höhlenforschuug im Jahre 1919. — Barlangkutatás (Höhlenforschuug),
Bd. 8. p. 46—48. Budapest, 1920.

70. Jelentés a Magj’arhoui Földtaui Társulat Barlangkutató Szakosztályának 1919. évi mködésé-
rl. — Barlangkutatás, 8. köt. 37—38. old. Budapest, 1920. — Bericht über die Tátigkeit dér Fachsektion
für Höhlenkunde dér Ungarischen Geologischeii Gesellschaft itn Jahre 1919. — Barlangkutatás. Bd. 8. p.
64. Budape.st, 1920.

71. Jelentés a Magyarhoni Földtaui Társulat Barlangkutató Szakosztályának 1920. évi mködé-
.sérl. — Barlangkutatás, 8. köt. 38—39. old. Budapest, 1920. — Bericht über die Tátigkeit dér Fachsektion
für Höhlenkunde dér Ungarischen Geologischeii Ge.sellschaft im Jahre 1920. - Barlangkutatás (Höhlen-
forschuug) Bd. 8. p. 64—65. Budapest, 1920.

72. Bibliographia spelaeologica hungarica (1919, 1920. Bokor F). kiegészítésével 1897— 1916-bólj— Barlangkutatás, 8. köt. 69—72. old. Budapest. 1920.
73. magyar barlangkutatás állása az 1920. évben.— Barlangkutatás, 9. (1921. évi) köt. 32—33.

old. Budapest, 1922. .Stand dér ungarischen Höhlenforschuug im Jahre 1920. — Barlangkutatás (Höhlen-
lorschung), Bd. 9. (1921). p. 55 -58 Budapest. 1922.

74. .V magyar barlangkutatás állása az 1921. évben. — Barlangkutatás, 9. (1921. évi! köt. 37—40.
old. Budapest. 1922. — Stand dér ungarischen Höhlenforschuug im Jahre 1921 .

— Barlangkutatás (Höhlen-
forschuug), Bd. 9. (1921.) p. 59 — 60. Budapest, 1922.

75. Vrbov.sko és Bosiljevo közötti karszthegység geológiai viszonyai. — m. kir. F'öldtaui
Intézet évi jelentése 1917— 1919-rl, 242—245. old. Budapest, 1923. — Die geologischeii Verháltnisse dcs
Karstgebirges zwi.schen Vrbovsko und Bosiljevo. — Jahresbericht dér kgl. ung. Geologischeii .tiistalt

fr 1917 -1924. 289—292. old. Budapest, 1934.
76. .3. magyar barlangkutatás állása az 1922. évben. — Barlangkutatás, 10— 13. köt. 45—47.

old. Budapest, 1925. — .Staiid dér ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1923. — Barlangkutatás
(Höhleiiforschuiig), Bd. 10— 13. p. 7.3— 75. Budajiest, 1925.

77. .\. magyar barlangkutatás állása az 1923. évben. — Barlangkutatás, 10— 13. köt. 47- 49.
old. Budapest. 1925. — - Stand dér ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1923. Barlangkutatás (Höhlen-
forschung), Bd. 10— 13. p. 75— 76. Budapest, 1925.

78. magyar barlangkutatás állása az 1924. évben. Barlangkutatás. 10— 13. köt. 47 -49. old.
Budapest, 1925. -d- Stand dér ungarischen Höhlenforschung in Jahre 1924. Barlangkutatás (Höhlen-
forschung), Bd. 10— 13. p. 76—77. Budapest. 1925.

79. Az sember els magj'ar mellszobra. (1 fényképpel.) Barlan.gkutatás, 10— 13. köt. 56.
old. Budapest, 1 925.— Die erste uíigarische Büste des Urmenschen.— Barlangkutatás (Höhlenforschung).
Bd. 10-13. p. 79-^80. Budapest, 1925.

80. Szekszárd, Tevel és Bonyhád és Döbrköz vidékének földtani viszonyai. - - .\ ni. kir. Föld-
tani Intézet évi jelentése 1920— 1923-ról. 89—92. old. Budapest, 1925. — Dié geologischen Verhált-
nisse dér Umgebuug von .‘szekszárd. Tevel, Bonyhád und Döbrököz. - Jahresbericht dér kgl. ung.
< '.eologischen .\nstalt für 1917 — 1924. p. 179— 181. Budapest 1934.

81 . Die Gründung der Uugari.schen Höhlenforschcuden Gesellschaft. - - Mitteilungeu über Höhlen-
und Karstforschung. Jahrg. 1926. p. 86—90. Berlin. 1926.

82. K r e t z o i l\I.-al: Elzetes jelentés a csákvári sziklaüregben végzett ásatásokról. — Barlang-
kutatás, 14-15. kör. 1 -19. old. Budapest, 1927. — Mit 1\I. Kretzoi: Vorláufiger Bericht über die
-\usgrabungen in der Csákvárer Höhlung. — Barlangkutatás (Höhlenforschung). Bd. 14 -15. p. 40—60.

Budapest, 1927.
83. .\ magyar barlangkutatás állása az 1925. évben. — Barlangvilág 1 . köt. 26-r 31. old. Budapest,

1927. — Stand der ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1925. — Barlangkutatás (Höhlenforschung),
Bd. 14—15. p. 78—81. Budapest, 1927.

84. Jlagyar Barlangkutató Társulat me.galakulása. — Barlangvilág, 1. köt. 7 12 old. Buda-
pest, 1927.— Gründung der Ungarischen Speláologischen Gesellschaft. Barlangkutatás (Höhlenforschung).
Bd. 14-15. p. 70—74. Budapest, 1927.

85. Zvvei faustkeilartige Steingeráte aus Ungarn. (Mit 2 Textfig.) — W'iener l’ráhistorische Zeit-
schrift, Bd. 14. p. 1- 7. tVien. 1927.

86. .\z újonnan felfedezett barlang Hosszuszó határában. — Barlangkutatás, 14— 15. köt. 25- -26.

old. Budapest, 1927. — Die neuentdeckte Höhle bei Hosszuszó in der Tschechoslowakei. — Barlangkutatás
(Höhlenforschung), Bd. 14 -15. p. 88. Budapest, 1927.

87. Die Csákv'árei’ Höhlung bei .Székesfehérvár in Ungarn. — (Mitteilungeu über Höhlen- und
Karstforschung. Jahrg. 1928. p. 1 — 6. Berlin, 1928.

88. Jelentés Döbrköz vidékének földtani viszonvairól. ni. kir. Földtani Intézet évi jelentés
1924-rl. 18'-19. old. Budapest, 1928.

89. Vertebratenpaláontologie Unganis. Homo fossilis, Fuhrer durch die .Sammlungen der kgl.
Ungarischen Geologischeii .\nstalt, p. 13. Budapest. 1928.

90. magyar barlangkutatás srégészeti eredményei. — Szt. István Akadémia Mennyiségtan-,
Tcrmeszettudoiiiáiiri Osztályának felolvasásai, 2. köt. 8. szám. 1 12. old. Budapest, 1930.

91. Mit M. Kretzoi: Ergebnisse der weiteren Grabiingen in der Eszterházyhöhle (Csákvárer
Höhlung), (Mitteilungeu über Höhlen- und Karstforschung, Jahrg. 1930. p. 45—49. Berlin, 1930.
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92. C h o 1 n o k y Jen dr. karszt-tauulniánj'ainak önálló eredményei. — I'öldrajzi Közlemények,
59. köt. p. 15—20. Budapest, 1931. — Die Ergébuisse von C h o 1 n o k y’s Karstforschungen. —
tteographiscJie IMitteilungen, Bd. 59. p. 46—48. Budapest, 1931.

93. Ergebnisse dér ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1930. — Mitteilímgen über Höhlen-
und Karstforschung, Jahrg. 1932. p. 112— 114. Berlin, 1932.

94. tVith B a r t u c z, E-, H i 1 1 e b r a n d. J. and Szabó, J. : Preliminary rejwrt on the
results of excavations in the Subalyuk cave, near Cserépfalu, Hungary (4. táblával). — Report of XVI.
International Geological Cougress Washington, 1933. p. 783—787. Washington, 1933 (?).

95. A !Mussolini-barlang földtani viszonyai. — Die geologischen Verháltnisse dér Mussolinihöhle
in Engarn. (2 szelvénnyel.) — Földtani Közlöny, 63. köt. p. 177—182. Budapest, 1933.

96. Besz.ámoló á várbeli pincebarlangok 'kutatásáról. — Barlaiigvilág, 3. köt. 1. fz. 14—20. old.
Budapest, 1933,

97. A magj'ar barlangkutatás állása az 1932. évben. — Barlangvilág. 3. köt. 2. fz. 18—21 . Buda-
])est, 1933.

98. A cserépfalui Hussolini-barlaug. — Barlangvilág, 3. köt. 2. fz. 1 1— 17. old. Budapest, 1933.
99. A Szemlöhegyi barlang kutatásának eredményei. — Barlangvilág, 3. köt. 3—4. fz. 1—6.

old. Budapest, 1933.
100. A magj-ar barlangkutatás állása az 1929. évben. — Barlangvilág 3. köt. 3—4. ftiz. 16—21.

old. Budapest, 1933.
101. A jégkor embere Magyarországon. Az összes magyarországi leletek összefoglaló ismertetése.— A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve, 30. köt. 1. fz. 1—24. old. Budapest, 1934, — Dér Mensch zr

Eiszeit in Ungarn. Zusammenfassende Darstellung samtlicher Funde des Eiszeitlichen Menschen in
Ungarn. (Mit 16 Taf.) — Jlitteilungen aus dem Jahrbuche dér kgl. uug. Geologischen Anstalt, Bánd 30.
Heft 1. 1—147. p. Budapest, 1934.

102. A magj'ar barlangkutatás állása az 1933. évben. — Barlangvilág. 4. köt. 2. fz. 1—5. old.
Budapest, 1934.

103. A magyar barlangkutatás állása az 1930. évben. — Barlangvilág. 4. köt. 2. fz. 7— 12 old.
Budapest, 1934.

104. A cserépfalui Mus.solini-barlang. — A Magyar Orvo.sok és Természetvizsgálók XVI. Vándor-
gWilésének. . . Munkálatai, 208—211. old. Budápest, 1934.

105. Ergebnisse dér ungarischen Höhlenfoischung im Jahre 1931. — Mitteilímgen über Höhlen-
und Karstforschung, Jahrg. 1934. p. 39—42. Berlin, 1934.

106. Barlangkutatások és slénytani gjnijtések. (Jelentés az 1926— 1927. évben végzett felvételek-
rl.) — A m. kir. Földtani Intézet évi jelentései az 1925— 1928. évekrl, 191-195. old. Budapest, 1935. —
Höhlenforschungen und palaontologische Aufsammlungen (Auszug.) — Jahresberichte dér kgl. ung.
Geologischen Anstalt ber die Jahre 1925— 1928. p. 195— 196. Budajiest, 1935.

107. A Mussolini-barlang felásatásának eredményei. — A Magj'ar Tudomán3’os Akadémia Jíate-

matikai és Természettudományi Értesítje. 53. köt. 508—517. old. Budapest, 1935. — Ergebnisse dér
-\usgrabungen in dér Mussolinihöhle. — A :Mag3-ar Tudományos .Ekadémia Matematikai és Természet-
tudománvi Értesítje. 53. köt. 518—521 old. Budapest. 1935.

108. Das Moustérien dér Mussolinihöhle. ~ Mitteilímgen ber Höhlen- und Karstforschung,
Jahrg. 1935. p. 87—91. Berlin, 1935.

109. A magj’ar barlangkutatás állása az 1934. évben. — Barlangvilág, 5. köt. 1 1 18. old. Buda-
pest, 1935.

110. Hermán Ottó, a magyar barlang- és seniberkutatás meginditója. — Barlaiigvilág, 5.

köt. 33—38. old. Budapest, 1935.
111. A Peskö-barlangban eddig végzett ásatások eredménvei. (1 képpel).— Barlangvilág, 5. köt.

49—54 old, Budapest, 1935.
112. Mit T. Kormos: Eiszeit und eiszeitliche Kulturen im heutigen ITigarn. — Interna-

tional Geological-Congress Report 16. Session. Vol. 2. p. 1203— 1208. Washington. 1935. (?).

113. A magi-ár barlangkutatás állása az 1935. évben. — Barlangvilág, 6. köt. 19—22. old.

Budapest, 1936.
114. A harmincéves magyar barlangkutatás tudományos eredméii\-ei. — Barlangvilag. 6. köt.

58—66. old. Budapest, 1936.
115. Az 1930. és 1931. években végzett barlangkutatásaim eredményérl. —• A m. kir. Földtani

Intézet évi jelentései az 1929— 1932. évekrl. 531—536. old. Budapest, 1937. —Ergebnisse meiner Höhlen-
forschuugen in deii Jahren 1930. und 1931. — Jahresberichte dér kgl. ung. Geologischen Anstalt ber
die Jahre 1929—1932. p. 537. Budapest, 1937.

116. A Szeleta-barlang szerepe a hazai barlang- és öseniberkutatásban. (4 képpel.) — Pótfüzetek

a Természettudoniáni’i Közlöny 69. kötetéhez, 117-124. old. Budapest, 1937.

117. A niagvar barlangkutatás állása az 1936. éviién. — Barlangvilág, 7. köt. 1
—7, old. Buda-

pest, 1937,
118. 5Iegenilékezés G o r j a n o v i c - K r a ni b e r g e r Károlyról. (Arcképpel) .

- Barlang-

világ. 8. köt. 'l—4 old. Budapest, 1938, — Xachriif auf Kari G o r j a ii o v i c - K r a ni b e r g e r.

- - Barlangvilág (Höhlemvelt), Bd. 8. p. 34. Budapest, 1938.

119. A magyar barlangkutatás állása az 1937. évben. — Barlangvilág, 8, köt. 11 16. old. Buda-
pest. 1938. — Stand dér ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1937. — Barlangvilág (Höhlemvelt),

Bd.. 8. p. 35—38. Budapest, 1938.
120. B a r t ii c z L. stb.-vel ; A cserépfalui Mussolini-barlang (Subalyuk). — Geologica Hunga-

rica, ser. jialaeontologica. fasc. 14. 1—352. old. Budapest. 1938. — Mit I,. B a r t u c z, usw. ; Die Musso-
liui-Höhle (Subalyuk) bei Cserépfalu. Geologica Hungarica, ser. palaeontologica. fasc. 14. 1

—352. Buda-
pest, 1940. ’

, j
121. Dreissig Jahre ungarischer Höhlenforschuiig. — Barlangkutatas, 16. köt. p. 1 —7. Buda-

iicst, 1938.
122. M o t 1 1 M.-val : Felsötárkánv vidékének barlangjai (34 képpel. 1 táblával és 6 térképpel).

- Barlangkutatás, 16. köt. 8—70. old. Budapest, 1938. — Jlit M. 31 o t 1 1 ; Die Höhlen dér ITiigcbung

von Felsötárkány. (Auszug) — Barlangkutatás (Höhlenfor.'Chung), Bd. 19. p. 70—89. Budapest, 1938.

123. magyar barlangkutatás állása az 1938. évben. — Barlangvilág. 9. köt. 53;—58. old. Buda-
pest, 1939. — .Stand dér ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1938. — Barlaiigvilág (Höhlemvelt).

Bd. 9. p. 64—67. Budaliest, 1939.
124. A budavári barlangpincék földtani viszonyai. (Három miuiicllékleten 4 abraval).*^ A Szent

István Akadémia 3Ieniiviségtan-. Természettudománvi Osztályának i;rtckezései. 3. köt. 4. szám. Klni'.

1 -12. old. BudaiK'st. 1939. — Die geologischen Verlialtnissc der Höhleiikellei ani Budavár. -- A Szent
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István Akadémia Mennyiségtan-, Természettudományi Osztályának értekezései, Bánd 3. Xo. 4. p. 13—20.

Budapest, 1939.
125. A hazai barlangügy törvényes rendezése. — Barlangvilág, 9. köt. 80—89. old. Budapest,

1940.^— Gesetzliche Regeluug des ungarischeu Höhlenwesens. — Barlangvilág, Bd. 9. p. 93—94. Buda-
pest, 1940.

126. Cserépfalu vidékének barlangjai. (23 szövegképpel, b táblával és 4 térképpel). — Barlang-
kutatás, 16. köt. 141—228. old. Budapest, 1940.

127. A Mussolini-barlaug ásatásának eredményei. (Két ábrával és négy táblával).—ASzentIstván
Akadémia Jleunyiségtan-, Természettudománj-i Osztályának Értekezései, III. köt. 6. sz. 1—20.

old. Budapest, 1940.— Endresultate dér Ausgrabungen in dér Mussolinihöhle. — A Szent István Akadémia
Mennyiségtan-, Természettudományi Osztályának Értekezései, Bd. III. Xr. 6. 21—40. p. Budapest, 1940.

128. Jelentés az 1932— 1934. években v’égzett barlangkutatásaim eredményérl. — A m. kir.

Földtani Intézet évi jelentései az 1933—35. évekrl, 4. köt. 1949— 1958. old. Budapest, 1940. — Bericlit

über die Ergebnisse meiner in den Jahren 1932— 1934. getátigten Höhlenforschímgen. - Jahresberichte
dér kgl. ung. Geologischen Anstalt über die Jahre 1933—1935. Bd. 4. p. 1959— 1970. Budapest, 1940.

129. A magyar barlangkutatás állása az 1939. évben.— Barlaugvilág, 10. köt. 11— 16. old. Buda-
pest, 1940. — Stand dér ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1939. — Barlangvilág (Höhlenwelt),
Bd. 10. p. 27—30. Budapest, 1940.

130. A magyar barlangkutatás állása az 1940. évben. — Barlaugvilág, 1

1

. köt. 13— 19. old. BucUi-
pest, 1941. •— Stand dér ungarischeu Höhlenforschung im Jahre 1940. — Barlangvilág, (Höhlenwelt), Bd.
ll.p. 36—38. Budapest, 1941.

131. A magvar barlangkutatás állása az 1941. évben — Barlangvilág, 12. köt. 20—27. old. Buda-
pest, 1942. — Stand dér ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1941. — Barlangvilág (Höhlenwelt),
Bd. 12. p. 45—47. Budapest, 1942.

132. Megemlékezés gróf Markovich Béláról. (Arcképpel.) — Barlangvilág, 13. köt. 34—35.

Budapest, 1943. ,— Xachruf auf Gráf Béla v. M a r k o v i c h. — Barlangvilág (Höhlenwelt) Bd. 13. p.
66—67. Budapest, 1943.

133. A magyar barlangkutatás állása az 1942. évben. — Barlangvilág 13. köt. 52—58. old. Buda-
pest, 1943. — .Stand dér ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1942. —^ Barlangvilág (Höhlenwelt),
Bd. 13. p. 69—71. Budapest, 1943.

134. G y ö r f f y 11 é-5I o t 1 1 51. -al: Az Északnyugati Bükk barlangjai. (31 szövegképpel és 9
térképmelléklettel).— Barlangkutatás, 17. köt. 1

—84. old. Budapest, 1944.— 51it 51. G y ö r f f v’—51 o 1 1 1:

Die Höhlen des nordwestlicheu Bükkgebirges. — Barlangkutatás (Höhlenforschung), Bd. 17. p. 85— 1 1 1.

Budapest, 1944.
(Kadic Ottokár irodalmi mködésének teljes jegyzekét 1. Bertalan K.: l)r. Kadic Ottokár

tudományos és népszerii dolgozatai.— Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 2. 1 : 4-25.)



HERRMANN MARGIT EMLÉKEZETE*

Minden évszázadnak inegVan a maga ször-

ny és meg nem fejtett betegsége, mely válogatás

nélkül pusztítja el nemcsak a fáradt öregeket, hanem
azokat is, akik tele vamiak tervekkel, mimkakedv-
vel, és még nagyon sok hasznos eredménnyel tud-

nák gazdagítani tudományukat. Az alattomos kór

azonban nem kíméli ket, csendben, észrevétlenül

napról-napra csökkenti erejüket, s hiába a szívós

akarat, lelkier, kedv és lendület, lassan felrli ellen-

állásukat és miden orvosi segítség ellenére is alul

maradnak az életért vívott küzdelemben.

így Inüiyt el csendesen, feltnés nélkül 1957.

szept. 8-án a magyar földtani tudomány egyik fárad-

hatatlan kutatója, a Földtani Társulat egyik legtevé-

kenyebb tagja. Helye üres maradt a Nemzeti Múzemu
Ásvány- és Kzettárában, az egyetemi Ásvány- és

Kzettani Intézetben s hiába fogjuk keresni sötétbe

öltözött törékeny alakját a Földtani Társulat ülésein

a Szabó József tanterem ajtófelli padsorában.

H e r r m a n n Margit muzeológus, az ásvánj’^-

földtani tudományok kandidátusa 1898-ban született

a Szatmár megyei Kántorjánosiban. Édesatyja gazda-

tiszt volt. Gyermekkorát meleg családi körben, sze-

ret szülk és testvérek között töltötte. Való-

színleg gyenge fizikuma miatt mint magántanuló tanult a temesvári gimnázimnban.

Itt érettségizett jeles eredménnyel. A kisnövés, bania haj i'i, szerény teremtés, aki csak

barna szemének értelmes, komoly nézésével fogta meg az embereket, 1916-ban iratkozott

be a budapesti Tudományegyetem matematika-fizika, majd természetrajz-földrajz

tanári szakára. Az okos, jó kollégát, a víg kedély, szellemes társat, aki kellemes csengés

hangjával sok kedves pillanatot szerzett társainak, mindenki szerette.

Életének egyik legnagyobb csapása 1918-ban érte, amikor 20 éves korában az

els világháború utáni nagy spanyoljárványban édesapját és édesanyját egyszerre

veszítette el. Ettl az idtl kezdve a gyenge szervezet fiatal teremtés magánórák adásá-

ból tartotta fenn magát és csak nagy anyagi küzdelmek közt tudta folytatni egyetemi

tanulmányait.

Szakmai érdekldésével az ásvány-kzettani tárgyak felé fordult. lY. éves korá-

ban elnyerte az ásványtan terén legkiválóbb hallgató jutalmazására alapított S z n y i

* Klüadta S z é k y ii é Fax Vilma a Földt. Távfulat 1957. december 4.-i emlékulé.-íéii.
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Paula Ösztöndíjat. 1923-ban tett doktori szigorlatot ásvány-kzettanból, föld-

tanból és növénytanból srunnia cum laude eredménnyel. Doktori értekezése a magmás k-
zetek körébl rfett tanulmány volt (Adatok a Bükkhegység eruptív kzetei ismereteihez)

.

Szépen induló tudományos fejldése azonban az els világháború utáni nehéz

évek és egyéni életében bekövetkezett sok csapás miatt nem tudott teljessé válni. Szak-

emberként nem tudott elhelyezkedni. Nagyon szeretett kedves bátyja a 20-as évek elején

tragikus körülmények között elhúnyt. Kishúga súlyos tüdbajjal megbetegedett. Neki

kellett magánórák vállalásával, magániskolákban reggeltl estig való tanítással kettjük

megélhetését biztosítani. 1 923—24-ben a fvárosnál volt óraadó tanár, 1923— 25-ben

az Országos Gyermekvéd Liga küldötteként szociális munkát végzett Belgiumiján üdül
magyar gyermekek mellett. 1 926—28-ban újra magániskolákban tanított, délutánonként

pedig az Iparoktatási Tanácsnál végzett adminisztrációs munkát.

ITolsó közeli hozzátartozójának, beteg kishúgának halála után 1929-ben került

Ije adminisztrativ tisztviselnek a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol 1929—33-ig a Bota-

nikai osztályon, majd 1933-tól a Természettudományi iVIúzeum Figazgatóságán dolgo-

zott. végre 36 éves korában, 1934-ben sikerült neki elször szakemberként a Nemzeti
Mrizeimi Ásvány- és Kzettárába kerülnie. A Nemzeti Múzeum Ásvány-Kzettára lett

elvesztett családi élete után második otthona. 1950 áprilisában önálló niúzeológussá lép-

tették el és élete végéig ebben a minségben dolgozott.

Az Ásvány- és Kzettárban kitn szakmai hatás alá került. Országunk sok kiváló

ásványtani szakembere dolgozott odakerülése idejében az Ásványtárban. Tudományos
érdekldésével azonban mégis régi kedves témaköre, a magmás kzetek felé fordult.

Feldolgozta a Biharkapu kristályos mészkövének telérkzetét, a Rézbánya környéki

dioritporfiriteket, a Rézbánya vidéki Szárazvölgy granodioritos kontakt kzeteit, rio-

litjait. Ismertette és megállapitotta a Sregi Bagolyvárhegy bazaltos lávájának nefelin-

bazanitos jellegét. A Sepsibükkszád (Bicsad) melletti andezitben kimutatta a pszeudo-

brookit jelenlétét és megállapitotta, hogy a pszeudobrookit a piroxénandezitet átjáró

pneumatolitos oldatok hatására képzdött.
A kelet-nógrádi andezitekrl (id. N o s z k y Jenvel és N e m e s n é V a r g a

Saroltával társszerzként) kimutatta, hogy a Salgótarján környéki (niiocénkorú) kszén-
telepeknél fiatalabbak, s petrokémiailag közelebl) állnak a Vepor és Vihorlát -Gutin,

mint a Cserhát és Mátra andezitjeihez. Részletesen foglalkozott a Bükk-hegység fiatal

harmadkori magmás kzeteivel és tufáival.

S z é k y n é P' u x \’ihnával társszerzésben elször ismertette a Tokaji-hegység

különleges összetétel és gyakorlati szempontból is jelents kálitrachitját, majd riolitos

vulkánitjait. A nagybörzsönyi érckutatás részletes kzettani feldolgozását K i s var-
sán y i Gézával együttesen készítették el.

Kitn ismerje volt a kzetkémiai átszámítási és ábrázolási módszereknek.

ZaA'arickij kzetnormáit magyar nyelven elször Herrmann Margit ismertette.

A magmás kzetek szöveteit aSzádeczk y-féle kristályossági fok alapján mennyi-
legesen és grafikusan értelmezte.

Az 1950-es évektl kezdve munkássága szoros kapcsolatba került az egyetemi
Ásvány- és Kzettani Intézettel, amelynek utolsó éveiben egyik leghségesebb küls
munkatársa volt. Növekv érdekldéssel foglalkozott az üledékes kzetek, elssorban
a pannóniai homokrétegek nehézásványainak vizsgálatával. Fiatalos lendülettel, szívós,

céltudatos munkával néhány év alatt a niikromineralógiai vizsgálatok legjobb magyar
szakembere lett. Szerteágazó ilyen irányú vizsgálatai igen sok szép eredményt hoztak

tudományrmknak. Els üledékes tárgyú dolgozatában, az ipolytarnóci glaukonitos

homokkvel foglalkozott és kimutatta, hogy a glaukonitos homokk tengeri eredet
és a benne lev szárazföldi smaradványok késbb kerültek a homokkbe. Igen fontos
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adatokat adott a kisalföldi, dunántúli, bükk- és inátraalji pannóniai homokok lehordási

területére. X bükkalji (Bogács) pannóniai homokban kovaalgákat is fölismert. Ásványos
összetételükbl azt következtette, hogy az elsdleges lehordási területen a kristályos

paláknak igen fontos szerepe volt. Sikerült a kisalföldi pamióniai homokoknál lehordási

firányokat és bizonyos lehordási területeken belül a nehéz ásványi összetétel alapján

azonosságot is megállapítania.

Mikromineralógiai vizsgálatait a barlangkitöltések anyagának tanulmányozására

is kiterjesztette. Ásvány-kzettani vizsgálatok alapján kimutatta ezek származását és

ezzel igen értékes adatokat adott barlangkutató régészek és slénytani szakemberek

részére.

Életének utolsó heteiben (S z á d e c z k j' Elemérrel, Balogh Kálmánnal,
Szék y né Fux áhlmával társszerzésben) a komlói andezit keletkezésével foglalkozott.

H e r r 111 a n n Margit a legfáradhatatlanabb kutatóink egyike volt. 36 éves

korában kezdett csak szakemberként dolgozni, de mégis közel 40 dolgozata jelent meg,

s a tudomány fejldésével lépést tartó, olvasott kutató volt. Túl a munkaidn, kés esti

órákig görnyedt kipirult arccal mikroszkópja mellett, saját pihenésével és kényelmével

mit sem tördve.

Halála eltt néhány hónappal legyöngült szervezetével, rossz szivével még több

napos küls vizsgálatot is végzett.

Társtalan életében legnagyobb örömet kutató munkája, dolgozatainak megjele-

nése és a klasszikus zene élvezése szerzett neki. Nagy zenei kulturáltság jellemezte,

de jártas volt a mvészetek, irodalom minden ágában. A szerény küls mögött intelli-

gencia, mveltség, okosság és nagy emberi lélek rejlett. A félszeg küls nem torz emberi

sajátságok tükre, hanem nemes emberi sajátságok hordozója volt. Önfeláldozó, jóságos

lélek, aki legszebb fiatal éveit a másokért való áldozatos, testet, lelket tökéletesen fel-

rl munkával töltötte. Tudását és anyagi erejét pazar bkezséggel szórta széjjel reá-

szorulók és segítséget kérk között. Életének utolsó évében is, amikor súlyos betegsége

már nag>"on felrölte erejét, kés éjjeli órákig foglalkozott szakdolgozatukat készít

egyetemi hallgatókkal, fiatal kutatókkal. Gondos szeretettel minden anyagi ellenszol-

gáltatás nélkül tanította és irányította baráti körének nehézségekkel küzköd tanulóit.

Fizetését rokoni és baráti körben úgy széjjel osztotta, hogy sokszor legyengült szerve-

zete részére még a rendszeres étkezést sem tudta biztosítani.

Különösen szerette a Nemzeti Múzemn Ásvány- és Kzettárát és annak kutatóit,

és dolgozóit. A második világháború után megnyílt kzettani kiállítási termet hozzá-

értéssel és nagy lelkesedéssel rendezte. A tárnak az októberi események során bekövet-

kezett csaknem teljes megsemmisülése nagyon megviselte.

Messze távolságból gyalogolt be naponta a menthetk mentésére és erejét messze

meghaladó módon vett részt a mentési munkákban.
Feljebbvalóit tisztelte s akik részérl emberi együttérzést és megbecsülést tapasz-

talt, nagyon szerette. .Sokszor a félszegségig szerényen viselkedett, de sohasem volt szolgai

lélek, ezért mindenki becsülte. Ahogy Vértes Tászló kedves kutatótársa ,,A medve-

emberek nyomában” cím nnmkájában olyan kitnen jellemezte : ,,Ha szerényen

beoson a Nemzeti Múzeum kávépárás büfféjébe, hivatali »társaséletünk« szentélyébe,

mindenkinek nyájasra vált a képe. Kis szürke alakját a barátság és megértés légköre

burkolja. Herrmann Margitot valóban mindenki szereti, még felületes ismersei is.

Legjobban mégis munkatársai, akik az emberi rokonszenven túl a szolgálatkész, szívélyes

és nagytudásii kollégát is becsülik benne.” Valóban, még halálos ágyán is azon töprengett,

biztosított lesz-e vele együtt dolgozó fiatal kollégáinak jövje, megélhetése, családi élete

az lijonnan megállapított fizetésükbl. Közvetlen klinikára kerülése eltt utolsó heteiben

mindent elkövetett, hogy az egyik fiatal kollégánk az Ásvány-Kzettárba bekerülhessen.
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A fiatalsághoz és a gyermekekhez való vonzódásának egyik álapja bizonyára a reája

oly jellemz törhetetlen optimizmusban rejlett. Még halála eltt 4 nappal kiegyensúlyo-

zott lélekkel álmodozott a munkáról, melyet felgyógyulva januárban az Ásványtár sok

fiatal kutatója között jó kedvvel, vidáman el fog kezdeni.

Nem pályázott fontos tisztségekre, minden kiemelést, kitüntetést elháritott

magától. Egyszer tagja volt Társulatimknak. A tudományban azonban maradandót

alkotott, és gondos, kitn eredményeibl fiatal geológus generációk sora fog meriteni.

Kortársai szempontjából értékesebb volt az élete a feltnést keresknél, mert

Herrmann Margit nemcsak avatott kutatója volt tudományának, hanem igaz em-

ber is, akibl jóság, szeretet sugárzott mindazok felé, akik környezetében éltek.

Egy sokat hányatott és szenvedett érz lélek tnt el közülünk, aki a tudomáii}^

mvelésében és embertársai szeretetében megtalálta életének célját és hivatását.

S z é k y n é F u x Vilma

Herrmann Margit tudományos irodalmi munkássága
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ERTEKKZESEK

ÉRCFÖLDTANI VIZSGÁLATOK A SIROKI DARNÓ-HEGYEN
KISS JÁNOS

(I- -VI. tábláv'ali

Összefoglalás: A recski ércbányászat mai helyzete vetette fel a Báj-pataki termcsréz geuetikiijá-
nak kérdését. A vizsgálatok rétegtani, slénytani, magmagenetikai, üledékkzettani és ércföldtani prob-
lémák tisztázására irányultak, s a részletes térképezés, a képzdmények id és térbeli besorolása mellett
geofizikai (E g y e d E- vezetésével) és geokémiai kutatások is folytak. A geokémiai vizsgálat a források
és patakvizek nyomelemeinek kimutatására szorítkozott.

A területet fiatal paleozóos, mezozóos és ucogéu képzdmények építik fel. A paleozóos kzetek
kormeghatározása eddig smaradványok híjján, kzettani analógiákból adódott. Jelen vizsgálatok azon-
ban sok smaradványt mutattak ki (Algák : Mizzia, Gvmnocodium-ia]ok, Foraminiferák ; Slaffell,
Glomospira). Ily módön a képzdmények felspermi kora biztosan megállapítható volt.

A terület nagy részét diabáz alkotja, amelynek igen sok változata ismeretes : szpilites, ofitos,

mandulaköves diabáz. A kzetet ÍÍK— DNy-i és É-D-icsapásúkarbonátos-szilikátoskalkopirit erek járják
át. Az ércesedés monomineralikus kalkopiritbl és ritkán galenitbl áll. A kalkopirit több lépcsben be-
következett lebontáson ment keresztül.

Termésréz és más oxidációs termékek (kalkozin, kovellin, kuprit, malachit, azurit), adják a vég-
terméket. A Báj-patak termésrezc cementációs terméknek tekinthet. Az érces telérek jellege pszeudo-
hidrotermálisnak tekinthet.

A gyakorlatilag kevéssé értékes szilikátos vasércek a diabázos magmamííködéssel kapcsolatosak
és tengeralatti exhalációs terméknek tarthatók.

A recski lahócaliegyi rézércbányászat jelenlegi állapota ismét eltérbe hozta

a XIX. sz. els felében feltíínést kelt és ma már lassan feledésbe men bájpataki termés-

réz lelet genetikai újravizsgálatát. Ezért 1954—55. év nyarán Kis varsányi G.-val

részletes újratérképezést és ezzel kapcsolatban egy sor vizsgálatot végeztünk el, a geo-

kémiai módszerek egyidej alkalmazásával.

A terület földtani irodalmából fleg S c li r é t e r Z., Telegdi R o t li K.,

részben Szentes F. adataira táma.szkodtnnk. A korábbi adatokat sikerült nj meg-

figyelésekkel és laboratóriumi eredményekkel kiegészítenünk.

A Darnó-hegyet az irodalom földtani felépítés tekintetében a Bükk-liegységliez

csatolja, morfológiailag pedig a Mátra keleti szárnyának tekinti. Felépítésében szürke

agyagpala és homokk, sötét bitumenes mészk, vörös kovapala, továbbá világosszürke,

heh’enként sárgásfehér, oolitos mészk, diabáz, valamint fiatal harmadkori tagok vesz-

nek részt. Ezek nagyjából a vázolt sorrendben települnek egymásra. Az idsebb képzd-
mények korának megállapítása — slénytani adatok híjján — jórészt Bükk-hegységi

analcögiára, kzettani jellegek alapján történt. ,S c h r é t e r Z. a sötét bitmnenes mész-

követ permkorimak, a világos, gyakran oolitos mészkövet alsótriásznak, a szürke agyag-

palát, homokkövet és a radioláriás kovapalát újabban, Balogh K. alapján, ladiiii

emeletbelinek, a diabázt pedig kréta idszakinak tartja. Az alábbiakban az üledékek

teljes ismertetésére nem terjeszkediuik ki, csupán a darnó-hegyi diabázfajták mellék-

kzetéül szolgáló, meglehetsen bonyolult módon összepikkelyezett perui és triász kép-

zdmények általunk felismert xij sajátságait írjuk le.

-Á diabázzal való érüitkezésen a ladini agyagpalának 20—30 m vastagságú vöröses

szín változata jelenik meg. Mikroszkópos megfigyelés szerint ez a vöröses pala típus

kontaktmetamorf átalakulás eredménye, jelents mennyiség epigén albit keletkezésé-
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1. ábra. A Darnó-hegy környékének földtani térképe. Jelek: 1 . holocén erdei nyirok, 2. patakhordalék,
kavics, 3. pannóniai (?) homok, 4. piroxénandezit, 5. andezitagglomeratum, 6. ,,középs” riolittufa, 7. hel-
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agyag kovás fatörzsekkel

,
13. kovás vasérctörmelek. 14. kovas vasérc, 15 diabáz, 16. középstriász, oolitos

mészk, 17. középstriász világosszürke (várhegyi) mészk, 18. ladini (?) radiolarit, fcovapala, kovás
agyagpala, 19. Felspermi mizziás. bitumenes mészk, 20. Permi agj'agpala. 21. érces, karbonátos, kovás
erek és telcrek — Geologische Karte des Darnóberges und Fmgebung. 1. Holozáner Waldboden. 2. Rach-
schotter, Geröll. 3. Pannonischer ,Sand. 4. Pyroxenandesit. 5. Andesitagglomerat. 6. Mittlcrer Rhyolittuff.
7. Helvetischer Sandstein mit Chlamys. 8. líelvet-Schlier. 9. Fnterer Rhyolittuff. 10. Bentonit, bento-
nitisierter Rhyolittuff. 1 1 . Burdigalischer Basalkonglomerat. 12. Roter Tón mit Bruchstückcn von Radio-
larit und Kieselschiefer und verkieselten Baumstámmen. 13. Kiesiger Eisenerzschotter 14. Kiesiger Ei-

senerz. 15. Diabas. 16. Jlitteltrias-Oolithenkalk. 17. Hellgrauer Mitteltriaskalk. 18. Ladinischer (?) Ra-
diolarit. 19. Bituminöser Oberpcrmkalk mit Mizzia. 20. Permichers Tonschiefer. 21. t'ererzte, kar-

bonatische und kiesige .\dern und Gánge.
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vei. A diabáztól távolabb es agyagpalarétegek nincsenek átalakuh a, st helyenként

közelebbi meghatározásra alkalmatlan, algaszer smaradvány-nyomok mutatkoznak

benne. (I. tábla 1. kép.) Az agyagpala általában a diabáz kissé megemelt fedjeként

jelentkezik. Diabázáttörés csak igen ritkán figyelhet meg benne, s ugyanilyen ritka

az agyagpala és diabáz tektonikus érintkezése is. Uralkodó dlésiránya ÉXy-i, nagj'obb

szabású hajlitási formaelemek nélkül. Csak a Hosszúvölgy egyes részein találni kisebb

ráncolódást annak következménj'eként, hogy a diabáz itt több apofizát bocsát a palába.

A ladini agyagpala fölött, felteheten tektonikus érintkezéssel, sötét, ütésre

bitunienszagú, kalcit-, helyenként kvarce-

CaCOj-
tartalom %

Oldhatatlan
maradék %

1000 80 60 4 2Ü 20

3

Baiiiii'TiTrTíi

m

1

ED

40 50

3

2. ábra. A vizsgált minták CaCOa és oldhatatlan
maradék-tartalma. Jelek: 1. Xagyvisnvó, 2.

Darnó, 3. Siroki \'árhegy— CaCOj- Gehaít und
unlösliche Re.ste in deii untersuchten I’roben.
1. Xagyvisnj’é), 2. Darnó, 3. Burgfels von .Sirok.

rés felspenn mészk következik, amely a

Galambos-tanyától D-re, továbbá az attól

É-ra lev vízmosás fels részében jelenik

meg. Csiga-, kagyló- és brachiopoda átmet-

szeteken kivid (II. tábla, 11). a következ

mikrokövületeket tartalmazza ; Mizzia ve-

lebitana S c h u b. ;
Mizzia yabei Kar-

p i n s z k y, Mizzia n. sp., Gyninocodinni

bellerophontis Rothpl., Vermiporella st^.]

Stafella sp., Frondictilaria sp., Vaginulina

sp., Glomospira aff. milioloides (I.—II.

tábla, 2—4.), Bryozomnok (II. tábla 9. és

12.), és más, részben meghatározhatatlan,

szerves maradványok (III. tábla, 15.). Meg-

jegyezzük, hogy a darnó-hegyi felspermi

algák átmérje 0,5 mni-t nemigen haladja

' meg. A mikroflóra ,,törpesége” a kzet nagy

bitumentartalmával együtt oxigénben sze-

gény tengervizre utal.

A Bükk-hegységi analógiára ladininek tekinthet radioláriás kovapala a Nagy-

rézoldal országút menti szegélyén, a Bels Dalia-puszta melletti vizmosásban jó feltárás-

ban, de a terület töbl) pontján is kisebb-nagyobl) foltban található. Dlési adatok szerit

a permi mészk — tektonikus — fedjébe illik. Lemezes - vékonyréteges, halvány-

vagy sötétvörös kzet. Kristályos kvarcos alapanyagában itt-ott amorf kovás fészkek,

kalcedonból álló gumók, radioláriavázak, továbbá finom eloszlású göthit- és hematit-

foltocskák vannak. Utóbbiak mennyiségének változása hozza létre a számos kovapala-

változatot a jáspison keresztül egészen a kovás vasércig. A radioláriás-jáspisos-kovás-

vasérces kifej ldé.st azzal a középstriász geoszinklinálisban megindult nagyobb szabású,

tengeralatti diabáz-magma-tevékenységgel hozzuk összefüggésbe, aminek termékei

Diósgyrtl D-re széles elterjedések. Az exhalációs kovás-vasas oldatokból kedvez
biotóp létesült a radioláriák számára, s ez kovapala képzdését eredményezte.

Az smaradványt egyáltalán nem tartalmazó, szürke, helyenként sárgásfehér,

oolitos mészk a Bükk-hegység bizonyos alsótriász niészktipusaival egyezik. Települése

a rossz feltárási viszonyok miatt nem világos. Valószínleg a darnói pikkelyezdési öv
mentén eredeti településbl elmozdított, tektonikus roncsról van itt szó, éppiigy mint
a ladini képzdmények közé ékelt felspermi niészkfoltok esetében is.

Összehasonlítva a nagyvizsnyói mizziás, továbbá a siroki Várhegy középstriász

mészk karbonáttartahnát, oldási maradékát és bitumen mennyiségét, azt találtuk,

hogy a karbonáttartalom az smaradványok statisztikusan kiértékelt mennyiségével

egyenes arányban, az oldási maradékkal és bitumentartalommal pedig fordított arány-

ban van. Legnagyobb a karbonáttartalom és legkisebb az oldhatatlan maradék és bitu-
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meiitaxtaloiu a nagyvizsii)"ói -nizziás mészkben, ahol a famia memiyisége is a legnagyobb.
A Damó-hegyen már lényegesen csökken az smaradványok száma a karbonáttartalommal
együtt. Ettl lényegesen elüt a siroki-Várhegy középstriász smaradványmentes mészk-
összlete, minek elemzése csak az összehasonlítás érdekében történt. Az oldási maradék
a mikroszkópos vizsgálat .szerint igen finoman szemcsézett ,,kovali.sztbl” áll (2. ábra).

A D a r n ó - h e g y magmatitjai

A Uarnó-hegy felépítésében a diabáz és változatai vannak túlsúlyban. Uralkodó

változata zöldes szin, finoman szemcsézett, ofitos szövet kzet, amely a Hosszú-völgybe

torkolló árkok, továbbá a Tania-patak vonalára nagyjából merleges, ÉÉK—DDXy-i
irányú harántvölgyek nehezen megközelithet feltárásaiban tanuhnányozható. A vól-

^tozatok függleges elrendezdésben mutatkoznak : a durván szemcsézett és ofitos tipus

a mélyebb, a tömött szövet, hólyagüreges-melafiros tipus és a szpilitesedett vál-

fajok a feltárások magasabb pontjain észlelhetk, de egy szelvényben ritkán találhatók.

A szabad szemmel elkülöníthet típusok mikroszkópi vizsgálata további kzetváltozatok

megkülönböztetését tenné lehetvé, ettl azonban eltekinthetünk, mert éles határ

nélküli, fokozatos átmenetet mutatnak a típusos diabáz felé, területileg pedig nem alkot-

nak nagyobli, összefügg kzetegységet. Ezeket az egységes diabáz magmatevékenység
megnyilvánulási formáinak tekintjük, s csak a genetikai kép kialakítása szempontjából

fontos fbb változatokkal foglalkoztunk.

A darnói diabáz tömött szövet, zöldes, sötétzöld f típusa helyenként szemcsés

változatba megy át, ahol a nagyobb szemcsék váltakozva földpát-, illetleg piroxén-

lécekbl állnak. Feltn, hogy vagy a földpátok, vagy pedig a piroxének lépnek fel

itralkodólag, az egyik, illetleg a másik teljesen alárendelt szerepe mellett. A földpát

fleg labradorit-bytownit ö.sszetételnek megfelel plagioklász s rendszerint kloritos

alapanyagl>a beágyazva porfíros elegyrészként lép fel (III. tábla 16., 17., 18., és IV. tábla,

20., 21). Igen gyakran megfigyelhet a földpátot kiszorító kaiéit vagy a földpát bel-

sejébl kiinduló és annak átalakulása révén elálló pisztacit-epidot utólagos megjelené.se

az ugyancsak másodlagos kvarcfé.szkek mellett. Az albit változó szerepet tölt be
;
hol alá-

rendelten, hol ])edig nagyobb niennyiséglien mutatkozik. Xem ritka az alább ismerte-

tend ,,salakagglomerátum”(?) tufás kötanyagában, a diabázba részben beolvasztott

agyagpalazárványokban, a szpilitesedett diabázban, továbbá a ,,szpilozit” jelleg vörö-

ses agyagpala alapanyagában való jelentékeny megjelenése .sem. Az albito.sodás széles

területet átfogó ..szplitite.sedési" folyamat eredménye.

A színes eleg^'részek jol)bára augitok, bazaltos és titánaugit, valamint pigeonit

zömök vagy léce.sen megnyvilt kri.stályai. ,Szerepük a földpátokéval analóg (IV. tábla. 19.).

Az augitok átalakulási terméke a lebontás mértékétl függen igen változatos. Hiá-

nyukat zöld klorit (pennin) nagvmérv jelenléte mutatja, vagy teljesen helyettesíti is.

A titánaugitroncsok körül vázszerkezet ilmenit keletkezett, de helyenként egyes klorit-

fészkekben önálló csoportosulásban is mutatkozik (R'. tábla, 20.). Ennek lebontási

terméke a leukoxén és egy igen nagy fénytörés és ketts törés apró kerekded, vörös,

valószínleg anatázból álló ásványc.sopíjrto.sulás. Szerpentin nem gyakori. Kaiéit minden

diabázváltozatban megtalálható, fleg a melafiros. szpilites változat, továbbá a ,,salak-

agglomerátum” lényeges alkotórésze. A melafiros diabázváltozat üregeit kaiéit mellett

kvarc és helyenként albit tölti ki, milcroszkópos metszetben ezen kí\-ül variolarit-szerke-

zetre emlékeztet, kerekded és zegzúgos lefutású, kalcedonfallal bélelt üregek is talál-

hatók. melyekben az elzkön kívül ilmenit. magnetit. klorit, ankerit is van (IV. tábla.

21.). A felsorolt .szöveti kialakulások mellett egyéb alárendelt petrológiai jelentség

változatokkal is találkozhatunk.
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A hossziivölgyi kfejtben található „breccsás szövet” diabázváltozat alap-

anyagát zöldesbama, vörösesbarna izotróp kzetiiveg és kzettönnelék építi fel, amit

kloritos-karbonátos anyag cementál (V. tál->la, 25.). A kzetüvegben helyenként idio-

morf földpátlécek is láthatók. Kzetüveg mellett változó nagyságú, lekerekített diabáz-

kavicsok is mutatkoznak a beágyazó anyagban, minek alapján a kzet agglomerátumnak

minsül (,,salakagglomerátum” ?)

.

Külön említjük az ugyanezen kfejt diabázában látható vörhenyes, kissé

palás szövet betelepülést, minek mikroszkópos képe a lebontási és az átalakulási folya-

S. ábra. A daruói diairáz, valamint a biikk-hegységi diabáz LJKJ-diagramja. Jelek: I—IV. Darnó,
)— 10. Bükk-hegység, a-e. Bódvarákói nátroiigabbró— 1,M<J-I^iagramm des Darnóer mid des bükkgebir-

gischen D'iabases. 1—IV. Darnó, 1- 10. Bükkgebirge, a-e. Xatrongabbro von Bódvarákó

inatok egész sorát mutatja. Minden bizonnyal csak részben asszimilált palazárványról

van szó, minek allitos alapanyagában sok apró, kerekded, nagy fénytörésü és ersen
kettstör, kissé sárgásbarna zoizitásványok figyelhetk meg, melyek az itt-ott látható

klorit-penninfészkeket perimorfóza-szerüen övezik, vagv elszórtan gyöngyfüzérszeren

csoportosulnak (1\'. tábla, 23.).

A darnó-hegyi diabáz helyenként kisebb-nagyobb karbonátos-kovás fészkeket,

ereket is tartalmaz, minek anyaga kétféle : a J kloritos fallal elválasztott pár mm át-

mérj, sokszor méhsejtszerü kalcitszemcsékbl álló fészkek, melyek az epidotos-szer-

pentines átalakulási termékek mellett apatitot, prehnitet, malachitot és azirritot is

tartalmaznak (érces miarolitok?) (IV. tábla, 22., 24.). A másik zárványtípus igen tömött

szövet, vörösbarna karbonátos behelyezkedés, ami élesen elhatárolódik a diabázban,

de azzal szoros egységet képez. A fészkes kifejldés zárványok minden bizonnyal diabáz-

zal egyids, az eres megjelenés képletek pedig a dia)>áz megmerevedését követ nagy
hniér.sék kialakulások.

A térképezett területrl négy kzetelemzés készült
,
minek kzetkémiai eredményét

az alábbiaklían foglaljuk össze. Bár a diabáz elnevezés nem jelöl egységes kzetkifejldést.
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az elemzések Niggli és Zavarickij értékei segítségével megkíséreltük a darnói,

a Bükk-hegységi, a bódvarákói és a távolabbi területek bázisos kzeteinek kzetkémiai
kapcsolatát tisztázni, amit a jelzett területek földtani felépítésének azonossága, ül.

hasonlósága is üidokol. (Megjegyezzük, hogy az iijabb nagyalföldi mélyfúrások, a szol-

noki [2238—2352 :n között] és a törteli [1642,5— 1645,5 m és 1745,5— 1749 m között],

a damó-hegyihez hasonló kzetszerkezet diabázváltozatokat tártak fel.) Össze-

hasonlításul, Szentpétery Zs. és P a n t ó G. adataira támaszkodva, megszerkesz-

tettük LMO háromszögben az egyes kzetek vetületi pontjait s felvettük abba L e h-

m a n n E. keratofir—weilburgit adatait is. A LMQ diagramban a darnói a bódva-

rákói és a szarvaski gabbrodiabáz egyes fajtái, fleg a szpilitesedett és a tömött szövet
diabázváltozatok vetületpontjai igen kis területen csoportosulnak, illetleg egymást

fedik. P a n t ó G. a bódvarákói nátrongabbrót, a szavaski bázitokat és más, határainkon

kívül es gabbrókzeteket a kárpáti hegységképzdés iniciális plutónizmus azonos

genetikai tagjainak tekinti. Szorosan kapcsolódik a fenti megállapításhoz az a vizsgá-

latainkból ered feltevés is. hogy a darnói, szarvaski, bódvavölgyi és az újabban a nagj'-

alföldi mélyfúrásokból megismert bázitok egyugyanazon bázisos tömeg, a ,,Bülck-hegységi

bázisos batolit” (K i s v a r s á n y i) termékei.

Ezek közül a szarvaski bázitok vannak a legkiemeltebb helyzetben, így a jó

feltárásuk miatt legjobban és legrészletesebben tanulmányozva.

Diabázelemzcsek

Elemezte ; G u z y K á r o 1 y n é

Mandulaköve.-í Vöröse.s,

Diabáz /\ Kfejt vgy. diabáz, Darnó bazaltos diabáz,
197 ^277 Darnó ÚK II. sz. vgv. Darnó, ÉK,

I.

sio., . . r 52,34
TiO’. 0(56
AbÖ, 17,14
Fe'sO, 2,19
l-'eO 0.10
MnO 0,13
Mgü 6,30
CaO 10,06
NaoO 0,54
K^O 0,27
-H^O 0,17
H,0 5,45
I\Os 0,29
cöú 0,01

100.55

VIII. sz. vgv.
II. III. IV.

százalék
48,09 34,42 48,87
0,68 0,54 0,52
17,76 14,87 16,40
1,77 4,41 7,05
5,52 2,61 0,75
0,19 0,34 0,16
9,25 3,37 3,73
6,50 19,52 7,06
3,88 2,46 2,83
0,96 1,58 4,58
0,51 0,52 1,13

4,48 3,03 3,68
0,24 0,45 0,49
0,61 12,62 2,92

100,64 100,66 100,17

.Vige/í értekek:

si 141,5 si _ 1 14,4 si 78,3 si = 141,6

ti
— l.l ti = 1,2 ti 0,9 ti = 1,1

p 0,4 p 0,2 p 0,4 p = 0,6

al 27,3 al _ 25,0 al 20,0 al - 28,0

fm — 41,7 fm — 47,9 fm = 24,6 tm = 33,7

c — 29,'

1

c — 16,6 c =: 47,6 c = 21,0

alk = 1,9 alk = 10,5 alk = 7,8 alk = 16,4

27 100,0 T' = 100,0 27 = 100,0 - = 100,0

k __ 0,25 k 0,14 k — 0,30 k = 0,52

mg 0,61 mg — 0,69 mg = 0,46 mg = 0,48

c/fm = , 0,70 c/ím = 0,35 c/fm 1,93 c, fm 0,65

o — 0,11 0 — 0,07 o 0,31 o — 0,46

metszet = VI, metszet = III. metszet = VII. metszet = IV,
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yiggli-féle bázisok:

ív =
M =
Q • =

32.1
24,7
43.2

ív =
M =
Q =

42,2
29,8
28,0

ív =
M =
Q =

40,0
43,2
16,8

ív =
M =
Q =

46.2
22,6
31.2

y 100,0 r = 100,0 X = 100,0 X = 100,0

71 ~ 0,8723 n — 0,4123 71 = 0,4425 71 = 0,2619

V ~ 0,3797 V = 0,0172 y = 0,5721 y = 0,1745
ju = 0,5865 n = 0,6735 fi

— 0,1995 (X = 0,3962

a = 2,6478 a = —0,009 a = —0,6852 a — 0,0531

Zavarickij- értékek:

s = 878 s - 806 S = 578 s = 721

C = 156 c = 101 C = 89 C = 66
B = 280 B = 349 B = 440 B = 254
A = 24 A = 146 A = 114 A = 190

X = 1338 X = 1402 X = 1221 N = 1931

a = 1.79 . a = 10,42 a = 2,34 a = 14,27
c —

1 1,66 c = 7,20 c = 7,29 c = 4,96
b = 20,92 b = 24,89 b = 36,04 b = 19,09
s = 65,63 s = 57,49 s = 47,33 s = 61,68

f'
— 36,07 f' = 30,09 f' = 22,05 f' = 39,76

m' = 55,71 m' — 65,62 m' = 19,09 m' = 36,61
c'

— 8,22 c' = 4,30 c' = 56,59 c' = 23,62
n = 75.0 n = 85,30 11 = 70,18 n = 48,42
t = 0,80 t = 1,12 t = 1,21 t = 0,85
r = 10,00 (f

= 6,30 tfi = 12,73 ^ = 34,65

(j = 16,02 Q = — 13.06 Q = —31,31 Q = — 10,14

2. o.'iztálv 5. osztálv 6. osztálv 5. osztálv
6. csoport 19. csoport 23. csoport 18. csoport

b) alcsoport b) alcsoport a) alcsoport

Tírcesedés

A terület ércesedésére nézve H a i d i n g e r leírása ad els hiteles adatokat,
inelveket késbb a s s A., C o t t a, K u b i n y i, Adrián, majd \' i t á 1 i s I.

és ív w y ISI. is átvettek, részben kiegészítve egyéb megfigyelésekkel vagy pedig két-

ségbe vonva azokat. A „Noten über das Vorkommen von gecliegenem Knpfer zu Recsk
bei Krlau in Ungarn”-ban a következ fontosabb adatok olvashatók ; Holló J. recski

pásztor 1845 körül az Aszaláshegy egyik vizmosásában (Bájpatak és Miklósvölgy között)

termésrézre bukkant. A lelet felkeltette a lakosság élénk figyelmét, ami a környéken
hosszú idre a ,, rézláz” tüneteit váltotta ki. 1849 nyarán egy cserjebokor tövében egy
darabból álló (4 kg súlyú) termésrézre bukkantak, ami késbb Egerbe került. \'oltak

idszakok, amikor — a monda szerint — elzknél százszorta nagyobb termésrezet is

találtak. A hír kivizsgálására, s a vidék gyakorlati jelentségének tisztázásával a kincs-

tár ü s z \v a 1 d E. bányamérnököt bízta meg, akitl H a i d i n g e r személyesen
értesült e vizsgálatok eredményeirl, úgyhogy 1849. december 21-én egy természet-
tudományos kérdésekkel foglalkozó társaság eltt eladívst is tartott róla. A vizsgálatok
eredményeirl jelentést küldtek Szoniolnokra gr. Nyári ív. bányafeliigyelnek, kinek
utasítására Kosztka J. bányaintéz, majd T w e r d i W. bányagyakornok irányítá-

sával a jelzett helyen bányászati kutatás indult. Koszt ka közlése szerint a

temiésréz szeszélyes, ágas-bogas lemezek alakjában jelentkezett, amelyek felületét

» malachit, krizokolla, helyenként kuprit s ritkább esetekben kvarckéreg vonta be. Az
utolsó nagyobb daralj 18 zoll hosszú, 9 zoll széles és 4 zoll va.stag (44,1 x 22,05x9,80 cm)
A 28,6 font (14,3 kg) súlyú volt. A kvarckéreggel bevonta termé.srézen laumontithoz
hasonló telérkísér kristályhahnazok voltak felismerhetk, melyek belsejét zöldes szin
üve.ges anyag (nyilván bomlási termék) töltötte ki. Egy másik elkerült összefügg
termésrézdarab 15x8x2 zoll (36,75x19,60x4,60 cm) méret és 13 font-ot (6,5 kg-ot)
nvomott. A terinésréz egy része nem lemezes, hanem több .gumóból álló csoportosulást
mutatott. A telér lényegében finoman szemcsézett, agyagos, vasoxiddal szennyezett kal-

citból, helyenként pedig tiszta launiontitból állt, de nem ritkán vöröses szin ,,kvel”

3 Földtani Közlöny
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és kalcit keveréke töltötte ki, ami sósavas kezelésre maradék nélkül feloldódott. Szulfid- ,

ásványok teljesen hiányoztak. H a i d i n g e r az anyakzetet dioritnak tartotta, mert i

sem a szoniolnoki, sem a körmöcbányai, de a recski ,,trachitoklioz” sem hasonlított, s !

Így arra a következtetésre jutott, hogy a mellékkzet több, képzdési és átalakulási
folyamaton esett át.

Az elkerült termésrézleletek kevés hijján 112 kg súlyban a bécsi Természet- i

történeti Múzeumba kerültek. A késbbi feljegyzések szerint a termésréz nagvjából ÉD-i
i

(345°— 165°/KÉK 70°) csapású és nem nagy mélységre ható, eres, teléres megjelenést
ij

mutatott, amiben C o 1 1 a a Fels Tó vidéki kifejldés analógját látta, késbb ij

K u b i n y i F.-vel együtt a termésréznek másodlagos települését tételezte fel. T ö w !

M. szerint (1926) : ,,az i'ijabb kutatások azonban Haidingert igazolják, mert a
Bájpatakban csakugyan egy kalcitzeolitos rézelfordulással van dolgunk” .... majd
,,ha a további kutatások is megersítik azt az állítást, hogy réz kalcitereken csak a felszín-
hez közel van meg s mélység felé pedig eltnik, úgy ez, és a szulfidok hiánya valószínvé
teszik a gondolatot, hogy a réz itt a felszínrl oldatok útján került a telérekbe”. L ö \v v

j

M. itt valószínleg az Ürikány—Zsilvölgyi RT-nak vágatfelújítására céloz, (Glück)
amirl semmi fejlegyzés nem maradt vissza, de a kutatások gyors beszüntetése arra vall,

'

hogy nem végzdtek a kívánalmaknak megfelel eredniénnvel.

A kutatásaink során alkalmazott geokémiai módszer az elemek ionizálhatóságár a

s Így vándorlóképességének alapelvére támaszkodik. A felszínre kibúvó érctestek, érces

zónák ásványainak elemei a vegyi mállás során oldatba kerülnek, s részben a talajvíz-

ben továbbvándorolnak, vagy pedig területet fed talajban mind szerves, mind szervet-

len kapcsolással megkötdnek és feldúsulhatnak. Akimutatás és nyomozás kétféleképpen

történhet : 1 . mikrokémiai úton, komplex vegyületet képz szerves kémszerek segít-

ségével, vagy 2. talajok hosszadalmas eljárást igényl feltárásával, valamint növényi

hamuk feltárása során oldatba kerül elemeknek kémiai úton és színképelemzéssel

történ kimutatásával. Terepmunkálatoknál fleg az els módszer a legcélravezetbb,

könnyen kivitelezhet és egyszer eszközöket igényl volta miatt. Az ilyen célokra leg-

jobban bevált kémszer a H u f f által elsül alkalmazott difenilthiocarbazon (ditizon

Cj3Hj2N4S)-nak fzöld szín 0,0016%-os széntetrakloridos oldata. Az oldat leveg és

fény hatására igen bomlékony és ezért naponta új oldat készítend. A ditizon számos fém-

mel alkot komplex ve.gyületet ditizonátok alakjában. Ezek közül az Au-, Ag-, Bi-ditizonát

sárga, sárgásvörös, a Cu-, Pb-, Zn-, Sn-ditizonátok pedig vörös, ibolyásvörös színek.

A jelzett fémek ditizonátjai vízben nem oldódnak, a színhatás intenzitása a nehéz fémek

koncentrációjának és az oldat -értékének függvénye. Alkáli ionok jelenléte, ül. lúgos

kémhatás esetén a fémditizonátok vízben fakóvörös színben oldódnak, így jelenlétük

megállapítása már bizonytalanná válik. Figyelembe véve az esetleg fellép zavaró körül-

ményeket, a terepen legcélravezetbl) már kiindulásnál a vizsgálandó víznek kémhatását

savanyú ^^-tartomány felé (kb.5,5^H—

6

^h) eltolni, amit legegyszerbben híg CH3COOH
ill. Na-acetát segítségével érhetünk el. Hazai viszonyok között a ditizon reagens hasz-

nálata fleg a Cu, Pb, Zn elemek együttes kimutatására szoritkozhatik, de szükség esetén

ezek mennyisége F e i g 1-cseppreakcióval külön-külön is megállapítható. A jelenlev

Cu, Pb, Zn összmennyiségének meghatározása laboratórimni törzsoldatok színreakciói-

ból felállított színskála összehasonlításával végezhet el. Kutatásaink során eltekintet-

tünk a jelzett elemeknek — területünkön fleg a réznek — mennyiségi meghatározásá-

tól, s a Cu-nak kvalitatív kimutatásán keresztül ,,koncentrációs mezk” lehatárolására

ill. az elfedett telér csapásának nyomozására törekedtünk. Vizsgálatainkat H u f f »

közléseire támaszkodva olyképpen végeztük el, hogy az állandó és az idszakos patakok

folyásirányának ellenében vettimk vízpróbát egy lOOml-es mérlombikba, ehhez kb.

5 ml széntetrakloridos ditizont és pufferként pár csepp ecetsavat adtunk. Az oldat össze-

rázása után a lombikot a csiszolt dugóval lefelé állítva megfigyeltük a színreakció el-

állását : pozitív reakció esetén a víz színtelen marad, az elzleg zöld ditizon pedig

ibolyásvörös színbe csapott át
;

a vízpróbát 10—20 méterenként megismételtük mind-
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addig, míg a víz eredési helyét, vagy a patak legintenzívebb színreakcióit adó szakaszát

nem rögzítettük. így a Damó-hegy 292 -0- Ny-i oldalán talált karbonátos-kovás telér

völgybe lefutó ága 2—3 m-es pontossággal volt rögzíthet, ami a késbbi árkolási mve-
letek során igazolódott.

A vizsgált területen több egymással párhuzamos ÉK—I)Ny-i és ritkán É—B-i

csapásban húzódó néhány cm-es zsmórokból, de helyenként 1 m vastagságot is meghaladó

telérekbl álló vonulat nyomozható. A telérkitöltés anyaga tömör kvarcból, kalcit-

ból és ankeritbl áll. A tömör kvarc a diabáz anyakzet felé helyenként üreges, az üregek

belsejét megnyrilt kvarckristályok töltik ki,

A damó-hegyi érces telér mononiineralikusan kifejldött kalkopiritdúsulás, ami

nemcsak a karbonátos-kovás telérben elszórtan, hanem a telér közvetlen szomszédságában

a kloritosan bontott diabázban szöveti alkatrészként is megjelenik. A primér kalkopirit

a lebontás miatt jobbára roncsok alakjában maradt csak meg. Nagyobb dúsulása csak az

elhagyott hosszúvölgyi — Galambos-tanya körüli egykori kutatás környékén mutat-

kozik, lebontási tennékei azonban a terület majdnem minden egyes pontján fellelhetk.

Újabban kibontott telérszakasz C z i b u 1 k a J. (recski laboratórium) szerint átlagosan

0.55% Cu-t tartalmazott. Nyomelemként Kubovics I. színképvizsgálata alapján

Zn, Ag és igen gyengén Sr és Ba mutatkozott

Az ércásvány mikroszkópos képe a szabad szemmel is megfigyelhet lebontást

jelzi, az átalakulási szakaszok részleteiben is megmutatkozó bélyegeivel. Az átalakulás

többütem vegyi folyamatból áll, ahol fleg a kén, továbbá a réz és kis mértékben a vas

mobilizálódott és továbbvándorolt. A kalkopirit elemeinek oxidációs folyamatok hatá-

sára történt új ásványszerkezetekbe való beépülése a csökken vegyületpotenciál függ-

vényében játszódott le (S z á d e c z k y K. E.) . -1 lebontást és átalakulást a következ
ércmikroszkópi szöveti bélyegek jelzik :

A kalkopiritet többnyire kupritos szegély övezi, vagy mirmekites összenövésre

emlékeztet foltok tarkítják, jeléül annak, hogy az átalakuás nemcsak a peremeken,

a hajszálrepedések mentén, hanem azoktól távolabbi részeken is érvényesült (V. tábla,

27, 28, 30.). Kalkozin- és kovellinniaradványok, mint az els lebontási termékek, igen

ritkán figyelhetk meg a kalkopirit peremén lev kupritos szegélyben. Az els lebontási

övét vasban dús, tvasérces sáv követi, ami az elzhöz hasonlóan a primér érc rovására

jött létre. Ebben a hidratált, ferrioxidos mezben gyakori a sajátalakú kuprit, aminek

belseje nem egynem. Ers (600— 1400) nagyításban belsejét halvány rózsaszín foltok

tarkítják, kupritnál élénkebb vérvörös bels reflexszel (V. tábla, 29. és VI. tábla 32.).

Itt a kupritnak továbbmen átalakulásával van dolgunk, ami egyes részeken már termés-

rézzé is redukálódott (VI. tábla, 31.). A jelenlegi szöveti képek teliát már a kési le-

bontási állapotot mutatják, kétütem redox-folyamat eredményeként. Az els lebontási

szakasz a csökken vegyületpotenciál függvényében a kalkopiritnek kupro-kupriszul-

fiddá történt átalakulását, valamint a vasnak és kénnek jelents kiválását és migráció-

ját eredményezte (V. tábla 26. és VI. tábla 33.). Kalkozin és kovellin jelenlegi feltárá-

sokban már elenyész mennyiségben és fleg a II, generáció tagjaként van meg. Az
els szakaszt a kétvegyérték kénnek nagj’obbmérv oxidációja követte, ahol a kalko-

pirit túlnyomó része kuprioxid keletkezésével átalakult, a vas pedig ferrioxidhidroxid-

ként vált ki. Ez a második lebontás volt a f átalakulási szakasz, minek végs termé-

ke a termésréz képzdése volt. Ebben a fázisban, az oxidok és a termésréz közé iktató-

dik a II. — fleg kupriszulfidból álló kovellin-kialakulás, ami mindig az els kuprit-

generáció kísérjeként jelentkezik. Az ércniikroszkóppal megállapított átalakulási szaka-

szok összhangban vannak S z á d e c z k y K. E. vizsgálataival, miszerint az egymás-

után elálló lebontási képletek a csökken (kovalens, ül. ionos) vegyületpotenciál ér-

tékek szerint alakulnak ki. A lebontás egyes fázisait az alábbi összeállítás mutatja :

3 *
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CuFeS,
kalkopirit

CuaS, CuS
kalkozin, covellin
helvben és migrált

i

Cu„0 -f CuO
kuprit, tenorit

i

CuS
kovellin

i \
Cu + Cu.jÜ sor

“

térni. réz, kuprit

1
. /'

Cu, (ÜH)X03
malachit H2S04

i i

Cu3(OH),(Ct)3), CaSÖ4-2H20

FeS,

FeoOj + HaO+vSO^

/

FeOOH göthit

A bájpataki tennésrézkialakulást a kalkopiritiiek második fázisú lebontási ter-

mékének tekintjük, ami nemcsak in situ, hanem a redukcióképes diabáz távolabbi törés-

vonalaiban, csatornáiban és mandulaüregeiben is kialakult. A termésréznek a nem priniér

módon való képzdését az ércmikroszkóppal rögzített lebontási szakaszok bizonyítható

módon igazolják. A priniérérctl távolabb es tennésrézkialakulást a kalkopirit elemei-

nek rézszulfid formájában való migrálásával magyarázzuk, amit valószínleg kési
karbonátos oldatok is elsegítettek.

A hatos vegyértékvé oxidálódott kén—SO^ ^ alakban — úgyszólván nyomtalanul

eltfmt, s csak egy esetben volt a bájpataki termésréznél kimutatható, hogy a gipsz mind
a réznél, mind pedig az azt körülölel és szegélyez kalcitnál idsebb. A kén nyilván

savként tovavándorolt, s azt a megfelel kationok hiánya miatt a távolabbi terület-

részeken kell keresnünk. Ilyen eredet lehet a Kishegy elagyagosodott (milonitosodott)

diabázhasadékában lev, fleg sajátalakii gipszfeldúsulása is.

A könnyen vándorló rézionok a legtávolabbi helyeken, így kalciterekben, karbo-

nátos kitöltés mandulaüregekben :nalachitot és kisebb mértékben azuritot hoztak létre.

Itt említjük meg az iin. ,,kishegyi” alsómiocén konglomerátum malachitnyomait is,

melyek az érces zóna leimsztulását jelzik. A darnó-hegyi ércesedés gyakorlati mérlegelé-

sekor e tényt is figyelembe kell vennimk.

A Darnó-hegy szulfidos kifejldéséhez tartoznak a Galambos-tanya mellett lev
vízmosás telértörmelékének galenitnyoniai és termésréztartalma, melyek a kovás anyag

üregeit vagy repedéseit töltik ki. Az ólom pironiorfit alakban a Danió-hegy számos

pontján fellelhet, jeléül annak, hogy a galenit nagy része jelents mértékben átalakult,

s csak a teléranyag védettebb részein maradt meg. A telértörmelékek eredeti települési

helyét a terület erteljes fedettsége miatt nem ismerjük, de helyét a szállítottság nyomának
hiányában a jelzett területen belül kell keresnünk. A Darnó-hegy e részét szürkészöld.
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agyagpala és kvarceres-kalciteres, mizziás-sötétszürke mészk építi fel, nem lehetetlen

hogy a telér a diabázt burkoló permi köpenyben fejldött ki.

A danió-hegyi érces vonulat teleptani helyének kérdése még tisztázatlan. A bázisos,

fleg gabbroid magmához kapcsolódó rézércek idben és térben közös jellegekkel rendel-

kez, nem nagy változatosságot mutató kifejldéseket, teleptípust alkotnak. A világ-

irodalom (S c h n e i d e r h ö h n, H., B a t e m a n. A., Lindgreen W.) nem sok

ilyen kifejldést tart számon, melyek tanulmányozása a helyenként igen nagy feldúsu-

lásuk ellenére is hézagos és nagy általánosságban mozog. Ennek oka abban keresend,

hogy a telepek zöme ,,nyersen felhasználható” érceket tartalmaz, s mint ilyenek a

gyors lemvelés sorsára jutottak. Legjelentsebb ezek közül a Kennecott-kifejldés

Alaszkában, a Fels-tó környéki termésréz-, továbbá a zeolitos rézformáció és az lui.

,,Caeoctin-típus”. Mindezek kivétel nélkül bontott-, kloritosodott-mandiüaüreges-ba-

zaltos-melafiros-diabázos és ofiolitos kzetekben alakultak ki. Az érc fleg rézszulfidok -

ból áll. A Fels-tó környéki típus, — melyhez egy idben C o 1 1 a a bájpataki termés-

rézleletet is hasonlította — a világ legnagyobb és legrészletesebben tanulmányozott

ilyen tipusú rézérctelepe. Ennek felépítésében prekambriumi (,,keweena\va-i”) lávapados

bazaltváltozatok, valamint ,,Jakobswille”-i és ,,Fredda” homokk vesznek részt. A telep

telérekbl és átitatódásokból (impregnáció) áll, ami több km-en át követhet. Keletke-

zését töblüéleképpen magyarázzák :

a) X termésréz descendens oldatokliól származott, ami a l)azaltlávából és agglo-

merátumból rézszulfát alakban kilúgozta a priniér ércet, majd ezeket a bazalt ferro-

vegyületei redukálták. Ez a felfogás ellentmond annak a megfigyelésnek, hogy a ba-

zaltos kzeteken a kihigzásnak semmi nyoma nincs.

b

)

Újabban egyes szerzk, hidrotermális eredetre gondolnak, éspedig a bazalt-

takaró alatt Inizódó ,,l)uluth batolit” differenciációs termékének tekintik, ami a bazalt-

lávával egyidbeii redukciós folyamatok keretében került települési helyére. Sokkal
valószínbb az a felfogás, hogy a bazaltos magma volt eredetileg is a hidrotermális réz-

oldatok hordozója, melyekljl a kzettéváló láva ferro—ferri-oxidációja a termésréz

redukciós kiválását eredményezte.

Kifejldésben és paragenezisben a darnó-hegyi rézformáció nem hasonlítható sem
Kennecott, sem a fels-tói típushoz, de nem azonosítható az epidottal jellemzett ,,Cacoctin

formáció”-val sem (Appalache, Pennsylvánia, Virginia). Sok tekintetben rokonvonásokat

mutat a zeolitos rézérces kifejldésü toscanai, Monté Catini-környéki teleppel, ami a

diabáz milonitosodott övében fejldött ki, a fels részeken termésrézzel, mélyebb szintek-

ben pedig kalkopiritbl, bornitból és kalkozinból álló szulfklókkal. A darnó-hegyi ,,telé-

rek” nem tektonikusán morzsolt övékben fejldtek ki, de nem mondhatók jellegzetes

hasadékkitölté.snek sem. ITtaltunk arra, hogy az anyakzet éppen olyan állapotot mutat
a ,,telér” közelében, mint a távolabbi ércmentes részeken. Az érces-karbonátos-kovás

vonulat a diabáz szoros tartozékaként jelentkezik, jelents hidrotermális elváltozás

nélkül. A kalkopirit éppi'igy megtalálható a ,,telérben”, mint az ép diabázban, amibl
önként adódik a feltevés, hogy kialakulása a diabáz megmerevedésével egyidej kép-

zdmény lehet, s mint ilyent pszeudohidrotermális kifejldésnek kell tartanunk.

K o v á s v a s é re

-•V Darnó-hegy ÉNy-i szárnyán lev heniatitos vasérc-, kovás-vasérckifejldés

jellegeinél fogva tengeralatti üledékes exhalációs vasérctelepülés. Ezt a típust S c h n e i-

derhöhn H. diabázvasércnek, Lehman E. keratofíros vasérctípusnak nevezi .

Ezek többnyire geoszinklinálisban fejldnek ki, melyekbe tengeralatti diabáz—kerato-

fíros láva és e.gyéb lávatermékek nyomultak. A diabázkzetek tnlnyomórészben szpilit-
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csoportba tartoznak, változatos alakú kzettesteket alkotnak, melyeket az alkáliák

jelents feldvisulása mellett az albit, klorit, szericit és a karbonátok jellemeznek. A magma
megmerevedése után valószínleg FeClg és SiCl^ exhalációk voltak, melyek a tenger-

vízzel reakcióba lépve FcgOg és SiOg-vé alakultak (S t i r n e ni a n n) . Meglep, hogy a

kis redoxpotenciálú tengerben ilyen nagy oxidációs fokú képzdmény elállása lehet-

séges. SzádeczkyK.E. értelmezése szerint ez az exhalációs gzök klór- és fluor-tartal-

mának helyi redoxpotenciál-növel hatásával magyarázható, amihez hozzájárulhat

a

4. flöra. A danió-heg\’i (1—4), zengövárkonj i (5—7) és a lahn-dilli (
8— 10) vasércek CaFey-diagramja—

CaFeO-Diagrammder Eisenerze vöm Damóberg (1—4), von Zengövárkony (Mecsekgebirge) (7—7), und
von Lahn-Dill (8— 10).

még a pólusok oxigéndús vizének áramlása is. Xz ilyen kifejldések korlátozott földtani

elterjedése — így a darnó-hegyi is — igazolják a fenti magyarázat helyességét.

Az érces anyag mikroszkópi vizsgálat szerint kvarcból, heniatitból és göthitbl

áll. A kvarc vegyesen durva és fhiomszemcsés, egymásbailleszked fogazott-szegély,

sokszor hullámos kioltási! kristályokból áll. Ezek többnyire víztiszták, átlátszók, belse-

jükben egyenltlen elrendezdésben, vagy a fogazott kvarcszegélyen sajátalakú hatszö-

ges, meggypiros-színben áttetsz hematitpikkelyek vagy diszperz • csomók sorakoznak

(\’I. tábla 34.). A heniatit mellett többnyire geodaszeren kitölt halványvörös, sárgás-

vörös göthittk lépnek fel alárendelten (VI. tábla 35.). A kovás vasércnek számos át-

meneti tagja ismert; a kovasavmentes változattól a jáspison át a radiolaritpaláig. Az

elemzések, a mikroszkópos vizsgálat egyenesarányú összefüggést mutat a két széls tag

között. ígi' ezek ugyanazon genetikai folyamat heteropikus kifejldésének foghatók fel.

Kovás vasércelemzések

lílcmz : (7 u z y K á r o 1 y ii é

Százalék
SiO. ?% 65,8ö 79,60 91,75

TiO'í 0.0! ,<;v. nv. gy. nv. 0,23

AUO 3 1.79 0,13 — 2,11
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Százalék

I

Fe^Oj 87,99 33,63 20.00 3,14
FeO 0,23 0,27 0,27 —
MgO 1,42 nyom 0,10 1,55
MnO 0,82 0,07 0,06 —
CaO 1,25 0,25 0,60 0,16
PaOs 0,58 0,02 0,02 0,98
-|-H,0 — .

H«0 — * —
94,09 100,22 100,65 99,92

1. \'asérc — Darnó lÍK, É;-// völgy Ny-i ága
2. Kovás vasérc — Darnó ÉK> É.-// völgy Ny-i ága
3. Szilikátos vasérc — Darnó ÉK, É--// völgy Ny-i ága
4. Radiolarit pala Darnó É erdészház fölött - Sirok

A kovás vasérc, a jáspis, és a ladini kovapala magmagenetikai kapcsolata vizsgá-

lataink alapján nem lehet vita tárgya.

A kovás vasérc tehát — a darnó-hegyi diabáztól és rézérctl függetlenül - a kö-

zépsötriász idszaki magmás tevékenység kísérje.

TA15l,.\M.\DYAU.\Z.\T — T.Al'p;i,ERKDARUNG

1. tábla — Tafel 1.

1. Cenospliaem sp., agyagpalában. Darnó-hegy ÉN3', 1 ; 570. — Cenosphaera sp. in Tonschiefer
Darnóberg NtV. 1 : 570.

2. Mizzia velebitana, Darnó-hegy ÉNy. 1 : 52. — Mizzia velebitana, Darnóberg NW. 1 ; 52
,

3. Mizzia velebitana, Mizzia yabeil és krinoidea-nj'éltagok a bitumenes mészkben. Damó-heg\'
HNj’. (Galambos tanj’a fölött)

;
1 : 22,5.— Mizzia velebitana, Mizzia yabei ? und Crinoideen Stielfragmente

in Bitumen-Kalkstein. Darnóberg NW. (Über dem Galambos-Gehöft) 1 : 22,5.
4. Mizzia s]). n. a bitumenes mészkbl. Darnó-hegy

;
1 : 255 — Mizzia sp. n. aus Bitumen-Kalk-

stein. Darnóberg ; 1 ; 255.
5. Glomospira aff. miliolides. Darnó-hegj’

;
1 ; 570. — Glomospira aff. miliolides. Darnóberg

;

1 : 570.
6. Gymnocodium cf. belleroplwntis Rothpl., ferde-hos,szanti metszet. Darnó-hegj'

;
1 : 62. —

-

Gymnocodiiim cf. bellerophontis Rothpl., Ouer-I,ángsschliff. Darnóberg; 1 : 62.

II. tábla -- Tafel II.

7. Stajellu sp. bitumenes mészkbl. Darnó-hegy. 1 ; 62. — Stafella sp. aus Bitumen-Kaik
Darnóberg. 1 : 62.

8. Stafella sp. Darnó-hegj'. 1 : 125. — Stafella sp. Darnóberg. 1 : 125.
9. Brt’ozoa-telep és bal alsó sarokban Vaginulina sp. Darnó-hegy. 1 ; 43. — Bryozoen-Kolonie,

in dér untereh linken Écke Vaginulina sp. Darnóberg. 1 : 43.
10. .Amphistegina sp. bitumenes mészkbl. Darnó-hegj*. 1 : 86. — .Amphistegina sp. Bibunen-

Kalkstein. Darnóberg. 1 ; 86.
* 11. Brachiopoda héjinetszet bitumenes mészkben. Darnó-hegy. I : 25.— Schliff einer Brachio-
poden Schale in Bitumen-Kalkstein. Darnóberg. 1 : 25.

12. Csigahéjmetszet és egy ismeretlen I'oraminifera. Darnó-hegy. 1 : 125.— Schliff eiperSchnecken-
schale und einer unbekannten I'oraminifera. Darnóberg. l : 125.

111. tábla — Tafel 111.

13. Bryozoa sp. Darnó-hegy. I ; 52. — Brvozoa sp. Darnóberg. 52x
14. Theodiscus cfr. connexus kovapalában. Darnó-heg\’. Küls Dallapuszta. 1 : 25. — TIteodiscus

cfr. connexus in Kieselschiefer, Darnóberg, 25x.
15. Oolitos mészk. Darnó-hegy. 1 ; 25. — Oolithenkalk. Darnóberg. 25x.
16. Labrador-bráownit összetétel földpátlécek szövedékébl álló diabáz változat. .A földpát

között kloritpamatok vánnak. A kép fels sarkában két kalcitbijl álló mandulaüreg látható klorit-szegéll\-el.
Diabas Jlodifikation aus cinem Geflecht von labrador-bj'townitischen Feldspatleisten. Zwischen den

Feldspaten Hegen Chlorittufen. In dér oberen Kcke des Bildes sieht mán zwei Maudelhöhlen aus Kalzit
mit chloritischer Fmrandung.

• 17. Porfiros bj-townit-lécek finom foldpát-szövedékbeu. .A fekete foltok kloritcsomókból állnak.
Darnó-hegy ÉNy. 1 : 22,5 -f Nik. — Porphyrische Bj'townit-Deisten in feinem Feldspatgeflecht. Die
schwarzen Flecke sind Chlorit. Darnóberg NW. 22,5x.' Gekreuzte Nikols.

18. Ofitos szövet diabáz. l'öldpátlécek között titán-augitroncsok. Aliklósvölgy. 1 : 22,5, -t- Nik. —
Ophitisehes Diabas Titanaugittrümmer zwischen Feldspatleisten. Miklóstal. 22,5x. Gekreuzte Nikols.

IV. tábla — Tafel IV.

19. Földpátban szegénj', uralkodóan piroxénekbl (titáuaugit) álló diabázváltozat. Darnó-hegy.
Hosszúvölgy. 1 : 22,5, + Nik. — Diabastyp aus überwiegenden l’vroxenen (Titanaugit), feldspataim.
Darnóberg-Hosszutal. 22,5x. Gekreuzte Nikols.
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20. Miarolitos üreg diabázban. A kloritb(M (penuin) áll(') mezben a i'öldpátszövedék között mag-
netit- és ilmeuitfészkek. Darnóhegy- Hosszúvölgy. 1 : 62,4- Xik. — Hiarolitische Höhle in Diabas. liu
Féld von Chlorit (Pennin) Hegen :Magnetit- und Ilmenitnester. Darnóberg-Hosszutal. 62x. Gekreuzte
Nikols.

21. \'ariolaritra emlékeztet szövetrészlet klorittal, kalcedonnal, magnetittel és ilmenittel.
Darnóhegy É^y-i völgyek. 1 : 62, -r Nik. Variolaritartige Gefngepartie mit Chlorit, Kalzit, Calcedon, Mag-
netit und Ilmenit. XW-liche Taler des Darnóberges. 62.x. Gekreuzte Xikols.

22. Prehnit-kristályok a szerpentiuesedett kovás-karbonátos érben. Darnóliegy-Kétágú völgy. '

1: 570. II Xik. l'rehnitkristalle in dér serpentinisierten kieselig-karbonatischen .\der. Darnóberg-Kétágutál. !

570x. Parallelé Xikols. '
j

23. Kloritos alapanyagban zoizitorsók sorakoznak. Diabáz injekció. — Hosszúvölgyi kfejt.
Darnóhegy. 1 : 275 Xik. — Zoisitspulen, autgereicht in chloritischem Grundstoff. Diabasinjektion.

|

Steinbrnch des Hossutales, Darnóbcrg. 275x. Parallelé Xikols.
24. Apatit-lécek és bázismetszetek a szerpentiuesedett kovás-karbonátos érben. Darnóhegy-

Hosszúvölgy. 1 : 570. ||
Xik. Basissehnitte und Peisten von .\patit in dér serpentinisierten kieselig-kar-

bonatischen -Vder. Darnberg-Hosszútal. 570x. Parallelé Xikols.

V. tábla Tafel V.

25. Diabáz-agglomerátum. .\ diabáznvegtörmelékeket kalcit és tufogén anyag cemcntálja. ,\z

izotrop diabázüvegben földpátlécek vannak. Hosszúvölgyi kfejt. Darnóhegy. 1 : 22,5, i: Xik. — Diabás.-
agglomerat. Die Triimmer von diabasischem Glas werdeii von Kalzit und tufogenem iUaterial zementiert.
Das isotrope Diabasglas enthált I'eldspatleisten. Hosszutaler .Steinbruch. Darnóberg. 225x. Parallelé
Xikols.

26. Önálló piritfészek kalkopiritbeu . .V ])iritet a kalkozin és kovelliu egymást követen övezik.
A kalkopirit felé kuprit és teuorit, végül göthit-mezk váltják egymást. Darnóheg5'-Hosszuvölgy. 1 : 175.,

Xik. Olajimmerzió—^Selbstándiges Pyritnest in Kalkopyrit. Pyrit von Chalkosin und dann cvelliu um-
randert. tíbergang zum Kalkopyrit durch Kuprit-, Tenorit und Geothitfelder. Darnóberg. Hosszutal.
175x. Parallelé Xikols. Ölimmefsion.

27. Kupritból és göthitbl álló lebontási fészkek és erek kalkopiritbeu. Jól láthatér a vashidroxidnak
ritmusos kiválása. Darnóhegy-Hosszúvölgy . 1 : 1 20.

1 1
Xik. — I iekomixrsitionsnester und .\dern von Goethit

und Kujirit in Kalkopyrit! Die rhj'thmische .\usscheidung des F.isenoxyds ist augenfállig. Darnóberg-
Hosszutal, 120x. Parallelé Xikols.

28. Jellegzetes átalakulási kép kovelliu-erecskével (2), tüvasérccel, kalkozin -roncsokkal és kalko-
pirittel (1). Darnóhegy-Hosszúvölgy. 1 : 125, |i Xik. — Charakteristisches l'nnvandlungsbild mit feiner

Covellinader. (2), Xadeleisenerz, Chalkosintrúmmer und Kalkopyrit (1). Darnérberg, Hosszútal. 125x-
Parallele Xikols.

29. 1. Kalkopirit, 2. tvasérc. A megnyúlt világosszürke mez középen kuprit. Darntihegy- Hosszú-
völgy. Olajimmerzió. 1 : 125. j|

Xik. — 1. Kalkopyrit, 2. Xadeleisenerz. lm hellgrauen lánglichen P'eld

liegt Kuprit. Darnóberg-Hosszutal. 125x. Parallelé Xikols. Ölimmersion.
30. A kuprit (2) szivacsszerüen felemészti a kalkopiritet (fehér). fekete mez aukeritbl és

kalcitbé)! álló medd. Darnóhegy-Hosszúvölgy. Olajimmerzió. 1 : 600. ó Xik. — Kalkopyrit schwammartig
von Kuprit weggefressen. (Kalkopyrit weis, kuprit.mit 2 bezeichnet.) Das schwarze P'eld ist Gangart aus
.\nkerit und Kalzit, Darnóberg- Hosszutal. 600x, I’arallele X'ikols. Ölimmersion.

VI. tábla Tafel VI.

31 . Termésrézzé (2) alakult kalkopirit-fészkck kalcitos alapanyagban. A fels világos mez kalko-

pirit il). Darnóhegv - Hosszúvölgv. Olajimmerzió. 1 : 125. 4 Xik. — In gediegene Kupfer umgewandelte
Kalkoijyritnester iii kalzitischem 'Grundstoff (2). Das obere hehe Féld ist Kalkopyrit (1). Darnóberg-
Hosszutal. 125x. Parallelé Xikols. (Miiiiniersion.

32. Inhomogén belsejü kupritkristályok az ankcritcs-kalcitos alapanyagban. Darnóhegy-Hosszú-
völgy. Olajimmerzió. 1 : 600. i|

Xik. — Kupfitki istalle von inhomogénéin Bau in ankeritisch-kalzitischem

Grundstoff. Darnóberg— Hosszútal. 600x. Parallelé Xikols. ölimmersion. *

33. Sajátalakn kupritkristály bal fels sarkában (fehér) kalkopirit maradvánnyal. kupritot

kalkozinbl és kovellinbl álló sávok szegélyezik. sötét mez ankerit. Darnóhegy -Hosszúvölgi'. Olaj-

immerzió. 1 : 600. ' Xik. — .\utomor]ihes Kupritkristall mit Kalkopyritrest in dér linken oberen I*.cke.

(weiss). Kujirit umránderl von Bándern aus Chalkosin und Covellin. lias dunkle Féld ist .\nkerit. Darnu-
berg— Hos.szutal. 600x. Parallelé Xikols. Ölimmersion.

34. Xövekedési (0001) lapokból álló hematit a kovás vasércben. Darnóhegv-KXy. Ola.iimmerzio.

1 : 1570.
II
Xik. — Wachstumsfláchen (0001) Von Hámatit in kiesigem F.isenerz. Darnóberg X\\’. 1570x.

Parallelé Xikols. ölimmersion.
, , , ,, .

35. Apré) üregeket geodaszeren kitölt göthit-kri.stálvok. Kovás vasérc. Darnóhegy P.Xy. (llaj-

immerzió. 1 : 1570. Xik. — Kleine Hohlráume von Goethitkristallen geodenartig ausgefüllt. Kie^lges

Eisenerz. Darnóberg X\I'. 1570x. Parallelé Xikols. Ölimmersion.
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Untersuchungen dér Vererzung des Darnóberges im Mátragebirge

J, KISS

Dér heutige Aljbaustand dér A'ererz.ung l^ei Rec.sk am Éahócaberjr brachte da.s

Problein dér Genese dér gediegenen Kupferfunde int Báj-Bache, die bereit.s ini XIX.
Jahrhundert lebhaftes Interessé erregten, dann aber in Vergessenheit versanken, von
nettem in den Vordergrnnd. Die Untersuchnng des Problems schien im Dichte dér allge-

meinen geologischen, tektonischen und magmengenetischen Züge des Gebietes lolmend,
und es witrdeii darum in den Sommern 1954—55 eine detaillierte Xeukartierung mit
einer Reihe anknüpfender Untersuchungen au.sgefülirt.

Die Unter.suchnngen habén die Klártmg von stratigraphischeii, paláontologischen,
magmengenetischen, .sedimentpetrographischen und erzgeologischen Problenien be-

zweekt und wurden neb.st eingehender Kartiernng und líinordnnng dér P'ormationen in

Ramn und Zeit gleichzeitig mit geophysikalischen und geochemischen Mittein angegriffen.

Die geophy.sikalische Forschung .stand unter dér I„eitung von Prof. É. E.gyed. Die
geochemische Methode bestand in dér Nachwei.sung dér .Spurelemente in Quellén und
Bachgewássern und i.st in Ungarn erstmalig eingewandt worden.

DasGebietist aus jtingpaláozoi.schen, mesozoischen und neogenen Bildungen anf-

gebaut. Die Altersbestimmung dér paláozoischen Gesteine beruhte bislang, in Mangel
von P'ossilien, atif petrographischen .Vnalogieschlü.ssen. Ihi.sere Untersuchungen habén
eine Zahl von Fossilien entdeckt, die bisher aus dem (Jebiete unbekannt waren, in enster

Reihe Algen (Mizzia- wnú Gyimiocodiioii-Arten) und Forantinifei'a (Staffella, Glomoskini)

.

Somit Hess sich das oberpcrmische .Altér dér Bildungen einwandfrei feststellen. Das Meso-
zoikum besteht liier aus unter- und mitteltriassischen Ge.steinen.

Piin grosser Teil des (ieltietes ist von Diabasen bedeckt, die in vielen A’arietáten

(spilitische, ophitische Diaba.se, Mandelsteine) vorkommen. Da.s Gestein enthált nieh-

rere, parallel XO-SA\' und X-S streichende karbonatisch-silikatische Kalkopyritgánge.
Die A’ererzung be.steht aus monomineralischem Kalkopyrit und sehr selten aus Galeiiit.

Dér Kalkopyrit unterliegt einer Dekompo.sition in mehreren Stufen, die gediegenes Kupfer
und andere oxidative Produkte (Chalkosin, Covellin, Kuprit, Malachit, Azurit) als Fnd-
produkte liefert. Iter gediegetie Kupfer des Báj-Baches ist als ein zementativer Produkt
anzunehmen. Die Ausbildung dér erzführenden Gangé ist weder dér Kupferformation
Kannecott, noch dér von LakeSuperior noch dem Cacoctin-Tvp áhnlich mid wird an hand
ihrer Kigenschaften für p.seudohydrothermal gehalten.

Die praktischen nicht allzti bedeutsamen silikatischen líiseiierze sind gleichzeitig

mit dér diabasischen Magment át i.gkeit, unserer Aleinung nach als unternieerische Ex-
halationsprodukte, entstanden.



KÉT ÚJABB VULKÁNI KZETTÍPUS A MECSEK-HEGYSÉGBL
MAURITZ BKI^A*

(VII- AX. táblával)

Összefoglalás. 1. Nátrontrachit. E kzet Váralján a telepmeiites felsötriász korú homokkövet
töri át, ép úgy, mint a közeli trachidolerit. Zöldes-szürke kzet, szabad szemmel csupán a földpátot lehet
benne felismerni, szövete porfíros, uralkodó elegyrészei : földpátok és egirin. A földpát anortoklász, szanidiii
és savanyú plagioklász. Az egirin ritkán alkot beágyazást, szerkezete néha a következ : a kristály magja
akmit, melyet egirinköpeny vesz körül s az egész e'gyént apró egirinszemek burkolják. kzet alapanj’aga
fökép földpátlécekböl és egirinszemekbl áll, néha az apró egirinszemek fészkekké halmozódnak. Máskor
a nagy földpátok csoportosulnak zavaros halmazokká. Helyenként a nátrolit is megjelenik. Gélanyag,
továbbá másodlagos kvarc és mészpát is felismerhet. A kémiai elemzések ugj'ancsak arra utalnak, hogy
a kzet nátrontrachit.

2. Oligoklázit Mázáról. E kzet dácittufa néven szerepelt, de nem tufa. hanem láva. A kzet
zöme plagioklászföldpát, kevés augittöredéket is tartalmaz, a nagyobb augitok elmállottak, kevés igen
apré) magnetit is jelen van. A kémiai elemzés alapján a kzet oligoklázit.

Páva i-V a j
n a F. a Mecsek-hegységbl Máza és Váralja környékén két külön-

leges kzetet ismert fel és közelebbi vizsgálatra küldött be.

Nátrontrachit Váraljáról

Az els kzetminták ^’áraljáról (Tolnaváralja) származtak, mégpedig Váralja

fvölgyének (nyugati ág) jobb oldaláról, a község közepe tájáról. Péter I/. bánya-

mester szljének mesgyéjérl. Egyelre csak hever darabok kerültek el, amelyeket

nregvizsgálva kiderült, hogy nátrontrachit, tehát a Mecsekbl eddig ismeretlen kzet.

További kutatáskor a szlben kis folton megtaláltuk a helytálló kzetet is, majd pedig

az 1956. évben a hegyoldalt hosszú darabon feltárta az épült iparvasút bevágása,

ahol a kzet települése is megfigyelhet volt.

A nátrontrachit a telepmentes raeti homokkövet töri át, közelében a trachidolerit

is több helyen ugyanebbe a homokkbe nyomult fel. Kétségtelen, hogy a nátrontrachit

a trachidolerit rokonságába tartozik.-

Az iparvasút bevágásában hosszabb darabon feltárt nátrontrachit legüdébb

darabjai szerint zöldesszürke kzet, melyben szabad szemmel csakis a földpátot lehet

felismerni, meglehetsen egynem zöldesszürke alapanyagban.

A mikroszkópi vizsgálat szerint a porfiros szövet kzet nem egyformán fejldött

ki az egész feltárt tömegben. Vannak helyek, ahol a beágyazások uralkodnak, míg más

helyeken a kzet zömét az alapanyag alkotja, de minden esetben két uralkodó elegy-

részbl, földpátból és egirinbl áll.

Háromféle földpátot lehetett felismerni.

Az anortoklász-beágyazás meglehetsen nagy 1.5 mni-nyi tégla alakú metszetek-

ben jelenik meg, többnyire rendkívül finoman ikerrovátkos, st néha ikerrác.sos szerke-

zet, 2 V = 40°- 50°
;

n balzsam, a kioltás szöge igen kicsi.

* líladta a Magyar I-'ökltaiii Társulat IMT. V. 15. szakulcscn.
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A szanidin néha 2,5 x 0,5 min nagy, belseje gyakran zavaros
;

optikai tengely-

szöge igen kicsi, a tengelysík
|

010 ;
a kisebb, 400 x 200 f/-nyi beágyazások gj-akoriak.

A plagioklász-beágyazás ugyancsak bven, de ingadozó mennyiségben mutat-

kozik ;
mérete 2 x 1,5 mm is lehet

;
a tengelyszög igen nagy. optikailag hol pozitív, hol

negatív ;
n balzsam ;

tehát savanyú plagioklász. Az ikerrovátkosság nem mindig

figyelhet meg.

Az egirin ritkán fordul el beágyazás alakjában, a prizmák hol nyúltabbak,

hol pedig zömökebbek
;

a prizmalapok elég jól fejlettek, de a terminális lapok hiány-

zanak. Az egyének vége mintegy szétseprzdik
;

méretük 400 x 60 mikron körül

ingadozik. A kioltás csaknem egyenes, a pleokroizmus ers : a hosszanti irány sötétzöld,

a harántirány világosabb zöld. Eg^’es nagyobb méret piroxének szerkezete a következ :

a kristály belsejében vörösbarna akmit foglal helyet, melynek kioltása egyenes
; e magra

egirinköpeny települ és az egész egyént apró egirinegyének ölelik körül.

A kzet alapanyaga uralkodólag földpátlécekbl és egirinszemekbl áll. A földpát-

lécek méretei 160x40 /.i körül ingadoznak, van közöttük szanidin, anortoklász és sa-

vanyú plagioklász
;
utóbbit az ikerrovátkosságról könnyen fel lehet ismerni. A szanidin

és anortoklász csupán arról ismerhet fel, hogy kioltásuk egyenes, ill. csaknem egyenes

és hogy n balzsam. E földpátlécek hipoparallel, ill. fluidálisan, vagy néha sugarasan

rendezdtek el
;

határvonalaik b'zonytalanok, kioltásuk gyakran hullámos. Az alap-

anyagban elég sok zavaros szürke tömeget is találunk.

Az alapanyag bséges egirin-egyénei 80 x 30 p méret körül ingadoznak
:
zömökebb-

nyúltabb prizmák, de az egyének vége szétseprzdik, a kristály mintegy foszlányszer.

Ezek az egirinegyének gyakran kis fészkekké halmozódnak össze.

Az egirint egirinaugit is kísérheti : ill az egyén belseje egirinaugit ferde kioltással,

mely gyengén pleokróos, de automorf
; a küls köpeny pedig egirin, melynek kioltása

egyenes és pleokroizmusa ers. Az ilyen egyén 500x200 p méret is lehet. Az egirin-

augitba néha földpátlécek nttek be, ill. az egirinaugitból a földpátlécek sugarasan

ágaznak ki.

A kzetnek vannak részletei, melyek uralkodólag nagy földpátokból, anorto-

klászból, szanidinbl és savanyii plagioklászból állnak
;
az egyének méretei 1000 x800 //

körüliek. E földjiátok azonban meglehetsen zavarosak
;

az alapanyag apró földpát-

lécei pedig csekély mennyiséget képviselnek.

A kzetnek tovuibbi érdekessége, hogy a földpátok közötti zugokban gyakran

megjelenik a nátrolit. de csak víztiszta xenoniorf tömeg alakjában. Ketts törése a föld-

páténál nagyobb, optikailag pozitív, kéttengely, a tengelyszög közepes nagyságú.

Egyes nagyobb ércszemcsék igen ritkák. A'égül meg kell még említeni, hogy egyes

fészkekben-zúgokban igen gyengén fénytör, színtelen, átlátszó izotróp tömeget talá-

lunk, mely valami gélanyagból áll
;
néha apró augitkristálykák láthatók mintegy bele-

hintve. Igen nagy ritkaság gyanánt a különféle egyének közötti zugokban másodlagos
kvarc és mészpát is megjelenik.

E kzetekbl Xemesné a r g a S. 2 elemzést készített.

1. Lelhely: Váralja fvülgyének (nyugati ág) jobb oldalán, a kzsé.s; közepe táján, Péter I,.

bányamester szlje mesgyéjén.

SiO 58,81 Xa.O . . 6 45
TiO. 0,25 K. 4 7fí

.\bö, 20,13 r.o, . .

I'e.Oj 2,95 Hof) ? fU
Fe( ) 0,95 H-() — OQ7
MnO 0,18 co,
MgO 0.39
Cao 1,48 100,08
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Az O s a u u-féle paraméterek :

Váralja
Típus Jlasafuera ....

,, Cuglieri

,, Algersdorf . . . .

s a c í

69 17,8 4,8
70 17.5 3,5 9
70 16,5 5 8,5
72 19,5 3,5 7

n k

6,7 0,91

A váraljai nátrontrachit a fenti tipusokhoz áll legközelebb. Masafuera (Juan

Femandez) kzete nátrontrachit, Cuglieri (Sardinia) és Algersdorf (Cseh Középhegység)

kzete pedig trachit néven szerepel, de mindkett még nátronjelleg.

X i g g 1 i-féle paraméterek :

Váralja
Típus c) foyait,

1 ) umptekit .

sí al fm c alk ti k mg c/fm qz

220 44,4 • 14,6 6,1 34,9 0,90 0,33 0,15 0,41 —19,6

220 37 18 9 36

A X í g g 1 i-féle bázisok :

L = 56,3
51 = 4,2
O = 36.2

.1 = 0,07
ó = 0,00
H = 0,00

Kzek alapján a kzet a nátron kzetek közé sorolandó.
,

A C. I. P. W. rendszerben

Or 28,36 i

Ab 53.97
An 6,39 ' 90,94
Xe 0,28
C 1 ,94 j

Hy . . . . 1 ,00

M ; . . . 3,02 j
0,96 ' 5..9He

11 0,61 j

A 0,34
CaCO, . 0,10
H.O . . . 3,61

100,58

A váraljai nátrontrachit ezek alapján fkép alkáli-földpátokból áll ; a Ca-földpát

és a szines elegyrészek mennyisége jelentéktelen.

2. A másik elemzés ugt'ancsak ^'áralja nátrontraclntjából készült, mely az ipar-

vasút bevágásából származik.

SiO . . 58,07
TiO. . . . .. 0,19
-\1 .(), . . . . 20,02
I'e.O, . . .. 3,51

FeO . . . . . 0,87
5In() . . .. 0,15
5Ig() .. .. 0,13
CaO , . . . . 1 .33

Xa,() . . . . 7.37
K.Ó . . . 4,79
P.Os • • . . 0,06
H.O+ . . . 2.53
II.O- . . . 0.82
C(5, . . . .. 0,11

99,95
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Az Osan ii-paraméterek :

s a c f k

Váralja 2) 68,28 19,8 3 7,2 0,85
Algersdorf (Cseh Középh.)

trachit... 72 19,5 3,5 7

N i g g 1 i-paraméterek :

I

I

si I al fm c ' alk ti k p mg c/fm

Váralja 2) 218 : 43,5 13,8 5,0
,

37,7 0,66 0,30 ,
0,2 0,05

j

0,37
' -34

I
c) foyait, 1/ umptekit 220 37 18

;
9 36

,

i i

X i g g 1 i féle bázisok ;

L, = 60,3 n = 0,05
M = 4,9 d == 0
O = 33,5 // = 0

A C, I. P. tv. rendszerben a normák ;

Or . . . 28,36 \

Ab . . . 49,78 /

An . . . 5,56
Ne . . . 6,82
C ... 0.61

I)i . . . 0,30
M . . . 2,78
He ... 1,60
TI . . . 0,46

. . . 0,34
Calcit . . . . . . 0,20
H.O . . . 3,35

100,16

83,70

6,82
0,61

91,13

A normák alapján a kzet 91,13%-át földpátok, ül. földpátpótlók alkotják és

pedig uralkodóak az alkák'-földpátok. A kzet így az ásványos összetétel, valamint a

kémiai összetétel alapján nátrontrachit.

Oligok lázit

Máza és Váralja között a határmesgyén a dombteti lit mentén, a szlkben el-

hintve apró, világos foltokkal pettyezett szürkés, tömött kzet darabjait találjuk.

E kzetet mint dácittufát emlegették. Miután e helyen feltárások nincsenek, ezért a

kzet településére nézve közelebbi adatokkal nem rendelkezünk. Behatóbb vizsgálatnál

kitnt, hogy a kzet nem tufa, hanem megszilárdult láva.

A mikroszkóp! vizsgálat elárulja, hogy a kzet zöme plagioklász-földpát. A föld-

pátok lécei fluidálisan helyezkednek el, átlagosan 80 /.i hosszúak, szélességük 4— 10 /.t,

de kivételesen kissé nagyobbak is lehetnek. A nagyobb egyének kioltása többé-kevésbé

ferde, de bven találunk apróbb földpátléceket, melyeknek kioltása egyenes vagy közel

egyenes
;

az ikerlemezesség elég gyakori
;
n ^ balzsam. Ezek alapján a földpát oligo-

klász összetétel.

Igen kis számmal tartalmaz a kzet apró, színtelen augit-kristálytöredékeket,

méretük többnyire 60—80 /í, de néha 150—20 /í is. Ikrek is találhat(')k
;

a kioltás kb.

45°, az egyik optikai tengely csaknem egybeesik a c-tengellyel
;
igen ritkán valamelyest

automorf.

A kzet csiszolatában üregeket látunk, amelyek valamely kihullott elegyrész

helyét jelzik
; ez üregekhez a fluidálisan elrendezdött földpátlécecskék hozzásimulnak.

-Vz üregek néha mintegy automorfok
;
körvonalaik az augitra emlékeztetnek. Az üregek-



46 Földtani Közlöny, LXXXVIII. kötet, 1. füzet

ben valóban augitkristályok voltak, azonban ezek at augitbeágyazások elmállottak és

helyüket szerpentin foglalta el, ez pedig csak részben maradt meg, inig nagyobbrészt

a csiszoláskor kihullott. Méretük 1 mm-re is nagyobbodhat.

Az alapanyag földpátlécei között kevés színtelen, gyengén fénytör anyag mutat-

kozik, mely helyenként szürkés is lehet. Az alapanyagban bven vaimak magnetit-

szemecskék, melyek többé-kevésbé kocka alakúak
; méreteik 10—20 (i között ingadoz-

nak. Egyes üregekben mint mállás! termék, kalcit is megjelenik.

A kzetet N e m e s n é V a r g a S. elemezte meg a következ eredménnyel : i

Százalék

Siü., . .

TiO. . . 0,96
. 19,41

FeoOa . 2.34
FeO . . 0,35
MnO . 0,20
5IgO . 0,66
CaO . . 4,35
Xa»0 . 4,38
KjO . . 3,14
P,Os . 0,54
H,0- 2,10
H,0 + 1,52

100,67 D = 2,58

Osan u-paraniéterek :

' s a
1

^
i

f n

Máza 71 13 10 7 6,8
Hiawatha Creek 71.5 1

1

11.5 "•5

O s a n n paraméterei alapján a kzet augitandezitporfiritnak minsítend ;

a Hiawatha Creek (Montana) kzeté áll hozzá a legközelebb.

A X i g g 1 i-féle paraméterek ;

si al fni c alk ti P k mg c/fm 1

Máza
Olisoklázit típus

239
190

45
43

12
11

19
22

24 0,03
24

0,94 0,32 0,31 1,50

N i g g 1 i rendszerében a kzet a k ) plagioklázit-magmák l

)

oligoklázit-tipusába

illeszthet be.

A c. I. P.

A X i g g I i-bázisok szerint :

I, = 46,6 71 = 0,23
M = 3,3 d = 0,00
O = 45,3 = 0,00

W. rendszerben a normák ;

Q . 15,24 1
1

15,24
Or . 18,25 1

Ab . 36,68
' ' '2,17

An . 17,24 1

1

C . 2,55 J
1 2,55

Di . 1,60
89,96

M . 2,24
11 . 1,22
A . 1,34
Perovszkit 0,54
H.O . 3,62

100,52
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Miként az összeállításból látható, a kzet 72, 17%-a földpátokból áll, uralkodó

a savanyú plagioklász, még pedig az oligoklász. Éppen ezért N i g g 1 i alapján a kzetet

a dácitokhoz és andezitekhez közelálló oligoklázitok közé lehet legcélszerbben sorolni.

TÁBIv-\MAGY.A.RÁZAT — TAFEhERKRARÜNG

Vll. tábla ~ Tafel VI!.

1. .^nortoklászbeágyazás a nátrontrachitban. — Anorthoklaseinsprengling im Natrontrachyt .

2. Egirinbeágyazás' a nátrontrachitban. — .\egyrineinpprengling im Natrontrachyt.

VIII. tábla - Tafel VIII.

3. A piroxénbeágyazás szerkezete : akinitmag, egirinköpeny, melyet apró egirinszemccskék
hurkolnak be. — Die Gtruktur des Pyroxeneinsprenglinges : dér Kern besteht aus Akmit, daravif legt
sich eine Aegirinhülle, die letztere wird vmn winzigen .Vegyrinkörnchen umgeben.

4. Egirinszemek alkotta fészek. — Haufen, gebildet von .Vegyrinkörnchen.

IX. tábla - Tafel IX.

5. Nagy földpátokból álló zavaros fészek a nátrontrachitban.— t'on grossen Feldspáten gebildetci
trüber Haufen im Natrontrachyt.

6. Oligoklázitközet Másáról. — Oligoklasitgesteiii von Máza.

Zwei neue vulkanische Gesteinstypen aus dem Mecsekgebirge

B. MAURITZ

1. Natrontrachyt. Das Gestein durchbricht bei Váralja den obertriadischeii vSand-

stein, ebenso wie dér in dér Nachbarschaft erscheinende Trachydolerit. Das Gestein ist

grünlich-grau, mit blossem Auge kann mán nur Feldspat erkennen, das Gewebe ist por-
phyrisch; herrschende Gemengteile: Feldspáte und Aegyrin. Dér Feldspat i.st Anorthoklas,
Sanidin imd saurer Plagioklas. Dér Aegyrin bdet selten Fhnsprenglinge und ist manclmial
folgenderweise konstruirt: dér Kern des Krystalls besteht aus Akmit und derselbe wird mit
einem Aegyrinmantel umgeben : das ganze Individuum wird mit kleinen Aegyrinkry-
stállchen umhüllt. Die Gesteinsgrimdmasse besteht hauptsáchlich aus F'eldspatleisten

und Aegyrinkömchen; stellenwise sammeln sich die Aegyrinkörncheii zu kleinen Haufen.
An anderen Stellen gruppieren sich die grossen Feldspatindividuén zu trüben Haufen.
Stellenweise erscheint auch dér Natrolith. Eine Gelmasse und sekundárer Ouarz mit
Kalkspat ist ebenfalls erkennbar. Die chemische Analyse weist ebenfalls auf Natron-
trachyt.

2. Oligoklasit von Máza. Das Gestein wurde bis jetzt als Dacittuff behandelt, aljer

es ist kein Tuff, sondern eine Lava. Hauptbestandteil ist dér Plagioklasfeldspat, vereinzelt
findet mán wenige Augitbruchstücke : die grösseren Augitindividuen sind verwittert,
ein wenig Magnetit ist ebenfalls vorhanden. Die chemische Analyse zeigt auf Oligokla-
sitgestein.



IS ZKASZENTGYÖRGYI BAU X IT - S Z E LVÉ NYE K
MIKROMINERALÓGIAI- ÉS NYO M E L E M V I Z SGÁL A TA

VOR()S ISTVÁN

Összefoglalás. A Bitói külfejtés és Józscf-altáró bauxitja között különbség van mind a vegyi
felépítésben és ásványtársaságban, mind a nyomelem-eloszlásban. Kzt az eltérést az utólagos hatások
okozták, f tényez a különböz hegységszerkezeti alakulás volt. A színképelemzés eredményei arra utal-
nak, hogy a nyomelemek közel azóiios számban származnak savanyú és bázisos magniás kzetbl.

kimutatott Bb arra utal, hogy a bauxit-keletkezésnél délrl is volt anyag-szÁllítás. Az ásványtani vizsgála-
tok a magyar bauxitfajtákból egy eddig mé.g nem ismertetett szerves ásványt mutattak ki.

Az iszka.szentgyörgyi liauxit-elfordulás két — egymástól eltér — jellegzetes

típusát választottam ki vizsgálataim céljára : a Bitói külfejtés (lásd 1. ábra), illetleg

a József-altáró (2. ábra) egy-egy szelvényét. így munkám során alkalmam volt a két

típus részletes összehasonlítására is. A mikroniineralógiai vizsgálatok f célja a nehéz-

ásványok csoportosítása volt, törmelékes eredet és az üledékképzdés közben kelet-

kez ásványok csoportjára. A nyonielenivizsgálat segítségével pedig egyrészt ellenrizni

lehetett a mikroniineralógiai megfigyelések helyességét, másrészt a legkisebb mennyi-

ségben mutatkozó elemekbl több fontos következtetés adéxlott a bauxit kiinduló anya-

gára vonatkozólag.

A két szelvény rétegtani felépítése

I<egidsebb képzdmény a bauxit feküjélien lev nóri fdolomit. Erre települ

a bauxit, amelynek keletkezési kora a felskrétára tehet. Itt a triász-eocén határon

található, kréta fekü- vagy fedöképzdmények nélkül. Az eocén alsé) és középs részét

mocsári (kszenes, pirites agyagok), elegyesvízi (süntüskék, Robnlus aixuata, Eponides

sp., Cibicides pvopiuqmis, Cibicides dutempléi, Xonion coimmmae, halfogtöredékek) ,
ill.

tengeri rétegek képviselik ( Nuinnnilites striata, Xwiimulites perforata, Oiiinqitelocnlina

sp.). Felette a bitói külfejtésben két kavics és egy homokréteg van, amely a benne

lev koptatott és átkristályosodott niikrofauna ( Orthophraginina applamita, XunimuUtes

striata. Xummulites perforata, Xummidites sp., Operculina animonea, Heterostegina sp.)

alapján a miocénbe, míg a legfels réteg a holocénbe tartozik.

Az anyag elkészítése

A homok- és kavicsmintákat szitálá.ssal, majd a 0,25— 0.12 nnn-ig terjed c.sopor-

tüt bromoformos elválasztással, az agyag- és márgamintákat iszapolással és ugyancsak

bronioformos elválasztással készítettük el. A mészkminták nehézásvány-ö.s.szetételét

a kis mennyiség miatt csak vékonycsiszolattal vizsgáltuk. A bauxitmintákat borsó-

nagyságúra törve 10%-os HCl-val vízfürdn 60— 70 C°-on fztük. A fzési id 1—

2

órától 12—24 óráig mintánként változott. A fzés után kiiszapolt maradékot bromo-
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formmal könny és nehéz frakcióra, majd az utóblt elektromágnessel ríjabb két részre

bontottuk.

A sványos elegyrészek

Üledékképzdés közijén, vagy az után keletkeztek :

1 1 m e n i t — h e m a t i t : fekete, ers — néha ibolyás — fény, ép kristály-

I

lapokkal határolt formákban. Leggyakoribb a (0001) bázislap és az (1011) romboéder

I

kombinációja, vagy pedig egyikük uralkodó kifejldése, (Az ilinenit—heniatit elkülöní-

I

' tése csak ércmikroszkóppal volna lehetséges.) A kristálylapokon jól látható az ikerössze-

I

növések nyoma, st néha a ránövéses iker kri.stály is megtalálható. Szemnagyság :

50—500 mikron.
Pirit : leggyakoribb a szürke bauxitban és a kszenes agyagban. Általában

gumós, gömbös, tömeges megjelenés, néha oktaéder-lapok is láthatók. I^ehetséges, hogy
utóbbi esetben átkristályosodásról van szó. Szemnagyság : 20— 1500 mikron, egyes
szemek 2000-nél is nagyobbak.

Gipsz — barit: a bauxitkeletkezés után, a repedések mentén leszivárgó

vizekbl vált ki. A savas kezelés során egy részük oldódik Szemnagyság
: gipsz : 100—600

mikron, barit : 1000— 1500 mikron.

Í

K a 1 c i t : a HCl-val történt fzés eltt viz.sgált minta alapján szintén a leszivárgó

vizekbl vált ki. Szemnagyság : 1 500—2000 mikron.
1/ i 111 o n i t : a sósavas kezelés miatt a bauxitban jelenlétét, vagy hiányát nem

,
lehet figyelembe venni. A fedsorozatbeli mintákban kisebb-nagyobb mennyiségben

' szerepel

.

í 'i'önnelékkéiit leülejjedett ásványok ;

a) Üledékes kzetek mállásából :

K o r 11 11 d : fleg a bázislap és hexagonális prizma fejldött ki, a bázis-
' lap éleit az (1011) törzsromboéder tompítja. Kgyes példányokon jól látható az (1011)

I
ikerleinezesség, ami tudvalévén elég nagy nyomás hatására jön létre. A korund helyben-

t

keletkezése ellen szól, hogy a hidrargillit— bölimit—diaszpor—korund átalakulás irreverzi-

bilis folyamat, s igy a korund mellett diaszport is kellene a bauxitnak tartalmaznia,

j
A vizsgált Ijauxitokban fleg halványkék, 150—700 mikron nagyságú, átlátszó (zafir)

I

szemcsék vaimak.
I Ersen köp tat ottkvarc:a szemek gyakran majdnem teljesen gömb-
t alakra formálódtak, szemnagyság : 50—250 mikron.

lí r s e n koptatott túr malin: barna, lekerekitett vég oszlop-
: törmelékként található. A pleokroizmus megfigyelését az egyes példányok sötét szine

akadályozta meg. Szemnagyság : 50—200 mikron.
Koptatott i 1 m e n i t — h e m a t i t : minden bauxitfajtában jelen van.

,

Kristálylapokat vagy nem, vagy csak ersen lekoptatva láthatunk rajta, b'elszine a hely-
' ben keletkezettekhez képest bágvadt fénv. Szeninagvság : 200—500 mikron.

' b) Savanyu magmás kzet mállásából :

' K V a r c : a bauxit könny frakciójáljan és a fedsorozat anyagában uralkodó
szerepe van, kivéve a mészkövet és a nagy pirittartalmú kszenes agyagot. Áttetsz,
átlátszatlan, fehér, vagy halványsárgára színezett, feli.smerhet kri.stálvlapokat csak

i ritkán mutat. Szemnagyság : 100— 1000 mikron.
C i r k o n : a nem mágneses nehéz frakció jellegzetes ásványa. Jellemz rá az

n lOi elsrend prizma, a nyúlt, ts alak, amit elsrend bipiraniislapok zárnak le. Néha
több bipiramis jelenik meg. Törmelékként került a bauxitba, aniit gyenge, de jól látható
koptatottsága is igazol. Szemnagyság : hos.szxlság : 100-150 mikron, szélesség : 50— 150
mikron.

T u r ni a 1 i n : minden bauxitmintában megtaláljuk. Ersen pleokróos : sötét-
barna-világossárga, oszlopos termet törmelék. Szemnagyság : 100—300 mikron.

B i o t i t : .sötétbarna, néha majdnem fekete. A pikkelyek mérete : 200—300
mikron.

Rutil: c.sak az 1/9. mintában mutatkozott egy esetben 50x100 mikronnyi,
sötét barnásvörös oszlopként.

4 I'öldtani Közlönv
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c) Metamorf kzet mállásából :

K 1 o r i t : sötétzöld, néha fémesen csillogó pikkelyei kis számban í 1
—2 drb), de '

minden bauxitfajtában megtalálhatók. A fedösorozat agyagjaiban természetesen szin-

tén jelen van. Méret : 150—300 mikron.
:M u s z k o V i t : a csillámok közt a leggyakoribb. Szinteleii pikkelyekben, 20t)—

800 mikron közt változó nagyságban mutatkozik.
Szericit : halványzöld, selymesen csillogó törmelékként az I. sz. (bitói) szel-

vénv bauxitjában található. Szemnagyság : 100—400 mikron.
B i o t i t : az elbbiekben leírt biotit származhat átalakult kzetek mállásából is.

Abból a feltevésbl ereden, hogy bauxitjaink ,,anyakzete” agyagos jelleg volt,

valószín, hogy az utolsó csoportban felsorolt ásványok ebbl a kzetbl kerültek a

bauxitba.
Említést kell még tenni a — valamennyi bauxitmintában megtalálható — szer-

ves ásványról is : sárgásbarna, áttetsz, egyenetlen törés darabjain kri,stály-

lapok nem ismerhetk fel. Bunzen-ég lángjában hamu visszamaradásával elég. ^’ízben,

sósavban, benzinben és silóiban nem oldódik, legfeljebb könnyen aprózódik. Éppen
ezért a törésmutató meghatározása is nehéz, a becsült n-érték 1, 5-höz áll közel. Keresz-

tezett nikolállásnál anizotróp, de interferenciaszínét saját színe zavarja. I'ajsiilya 2,8-nál

nagvobb, ugA’anis a bromofomios elválasztás során mindig a nehéz frakcióba kerül.

Vcdószínleg bitumunitszármazék, feltételezheten szukcinit. (Ennek egyedül csak nagy
fajsúlya mond ellent.) Szemnagysága : 40— 1500 mikron.

A b a u X i t ni i n t á k ' á s V á n 3
’ o s e 1 e g r é s z e i n e k mágneses vizs-

gálata

A nehéz frakció elektromágneses szétválasztása után a mágneses részben eg\-edül

ilmehit-hematitot találtam. Ha összehasonlítjuk a két szelvén\’ bauxitmintáinak mág-

nesezhet részlegét, (I. táblázat) kitnik hogy az I. sorozat (Bitói szelvéin') mintái-

ban általában eg>’ nag\’ságrenddel több az ilmenit-hematit menn3'isége.

/. táblázat

\ nehéz frakcióban

A minta
száma mágneses nem mágneses

száz a 1 é k

1/8. 0,17 0,10
1/7. 0,20 0,23

1/6. nem iszapolható vasas bau.vit

1/5. 0.13 0,02
1/4. 0,03 0,05
1/3. 0,12 0,09
1/2. 0,1

1

0.02
I/l. 0,02 0,06

n'7. 0,130 1,160

II/6. köszenes. .síipszes a.gya.a;

II/5. 0,048 0,262
II /4. 0,034 0,926

II '3. nem iszapolható vasas
banxif

IIi2. 0,008 0,008

II/IO. 0,010 0,030

A mágneses—nem mágneses ásványok aráii3'a (leszámítva a nem mágneses nehéz

frakcióban maradt limonitot és bauxittörmeléket) kb. 3 : 1-hez. A II. sorozat (József-

altáró szelvénye) átlagát ersen növeli a II/7. minta kiugróan nag}’ ilmenit-hematit

tartalma. Ez, valamint az anyag breccsás szöveti jellege a bauxitnak másod.szori, való-



Vörös I. : Iszkaszenigyörgyi bauxil-szelvények vizsgálata 51

színleg helybeli áthalmozódásával magyarázható. A II. sorozat anyagában az átlagos

mágneses—-néni mágneses ásványok aránya szintén kb. 3 : 1-hez, ha nem számítjuk a

II/4, II/5 és II/7. minták nagy pirittartalniát, ezekkel együtt ti. az arány kb. 1 : 10-re

módosul.

A két szelvény n y o m e 1 e m v i

z

s g á

1

a t a

A két szelvény anyagában színképelemzéssel a következ elemeket sikerült

khuutatni (II. táblázat). (A vizsgálatokat K 1 i b u r s z k y B. és K u 1) o v i c s I. vé-

gezték) :

II jtáblázat

.V minta
-Minta
száma

^

Kimutatott nyomelem

1

Ni Co Zu Ge l’b Ti V Cr Jln Sn Li Sr Cu

Mészk 1/22 1 1 1 2 4
Mészk 1/21 - 3 2 2 4 2 4 4 1 2 5
5Iészk 1/20/2 1 2 2 3 5
Agyag 1/20/1 5 2 2 T 5 4 5 5 1 4 5
.Mészk IM9 1 2 2 3 4
Agyag I/I8 4 2 3 5 4 5

'

5 •2 4 5
Mészk I/I7 2 1 1 2 3 4 4 4
Agyag 1/16 4 2 2 2 2 4 4 1 2 5
Agyag 1/15 5 2 2 5 2 5 5 1 2 5
Agyag 1/14 3 2 2 1 5 4 4 4 4 4
.\gyag 1/13 4 2 2 2 5 4 4 4 1 3 5
Agyag r/12/3 4 2 2 2 5 3 4 4 1 3 5
Agyag 1/12/2 4 2 1 2 4 3 4 4 2 4
Mészkc) 1/12/1 1 1 2 1 1 4 4
Mészk I/l 1 1 1 1 1 4 3

1/10 5 2 I
9 * 3 5 I 3 5

Báüxitos agvag .... 1/9 4 3 2 1 2 * 5 4 4 1 4 1 5
Baiixit 1/8 1

*
I 2 1 1 2

Kanxit 1/7 3 2 * 2 3 2 1 3
Vasas bau.xit 1/6 2 1 2 1 1

* 4 3 3 4 2 4
Bauxit 1/5 2 2 He 2 3 2 2 5
Bauxit 1/4 2 2 * 2 2 2 2 1 4
Bauxit 1/3 2 2 He 2 2 2 2 3
Bauxit 1/2 3 I 2 1 2 * 4 4 5 4 2 5
Bauxit 1/1 3 2 2 * 3 2 4 3 1 5

Kszencs agyag .... 11/9 5 2 4 5 4 4 0 4 5 2 5
Kszencs agvag .... 11/S 4 2 1 5 I 2 4 3 2 3
Bauxit II/7 4 2 1 2 He 5 4 5 4 2 5
Kszenes gipszes
a.gyag 11/6 4 2 1 3 4 3 4 4 4 2 4
Bauxit II/5 4 2 1 2 * 3 3 4 3 1 4
Bauxit 11/4 4 3 1 1

He 4 4 4 4 2 4
lyila, vasas bauxit 11/3 4 1 3 He 5 3 4 5 2 5
Bauxit 11/2 3 2 He 2 2 4 2 4
1 )olomit n/1 2 4

Bauxit 11/10 3 2 2
•

1
He 2 3 4 2 3

1-es érték: a kimutathatóság alsó határa: kb. 0,0001%.
többi érték ennél egy-egy nagyságrenddel nag5’’obb.

*
: kémiai elemzéssel vizsgálva.

Geokémiai csoportosításban a bauxitmintákban a következ nyomelemek vannak ;

sziderofil elemek : Co, Ni. szedimentofil elemek közül a B biztosan jelen van (turmalin !)

,

de az alkalmazott eljárással nem mutatható ki. Szulfokalkofil elemek : Cu, Pb
; oxi-

kalkofil elemek: Zn, Ge
;
litofil elemek: Sr. JA, Be; pegmatofil elemek: Ti, V, Mn,

Cr, Zrb

* 1. 52. oldal lábjegyzet

4*
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A fedsorozat mintái az alábbi nyom-
elemeket tartalmazzák :

Az agyagok : sziderofil elemek : Co,

Ni ;
sznlfokalkofil elemek : Cn, Pb, As ;

litofil elemek : Sr, ki, Be
;
pegmatofil ele-

mek : Ti, IMn, Cr, Zrb

A mészkövek : sziderofil elemek :

Co. Ni
;

sznlfokalkofil elemek : Cu, Pb
;

oxikalkofil elemek : Sn, Ge ;
litofil elem :

Li
;
pegmatofil elemek : Ti, V, Mn, Cr.

A feküdolomit ; sznlfokalkofil elem :

Cu
;

pegmatofil elem ;

Az elemzési eredményben feltn a

réz jelents mennyisége. A Li és Sr pontosabb

meghatározását egy ers vas-vonal, ill. a

ciánsáv neliezitette meg. Legfeltnbb a

bauxit-ininták Plj-tartalma. Knnek szárma-

zása valószínleg a szabadbattyáni ólomérc

lepusztulásával van kapcsolatban. (Az egyéb

ólomércesedéssel járó vulkánosság Magyar-

ország területén a bauxitkeletkezésnél fia-

talabb.) Érdekes még a banxit elég jelents

Ni- és Co-tartalma, ami az ásványtani vizs-

gálatokkal alátámasztott savanyú magmás
eredet mellett bázisos anyakzetet is fel-

tételez. Három bauxitmintából (1/2, 1/6 és

T/9), valamint az egyik mészkbl (1/17)

minimális mennjdségben Ge-ot lehetett

kimutatni. líz a közelálló ionrádiusz miatt

a Si-ot helyettesitheti (Ge ; 0,45 A, Si

:

0,39 A).

Kérdéses, hogy a Cr melyik ásványhoz van

kötve, ti. krómitot a banxitmintákban nem
lehetett kimutatni. Feltn a fedsorozat

mészköveinek sok járulékos elegyrésze, vi-

szont ezen belül érdekes a Sr hiánya, aminek

/. ábra. liitói külfejtés. Jelek; 1. íelskveta
bau.vit. 2. alsóeocén tarka agyaj;, 3. alsóeocén niili-

olinás és közép.-iöeocén nuinninliteszes mészk, 4.

középseocén ayya.s' (márga), 5. középsöcocén num-
innliteszes mészk, 6. miocén kavics és homok.
A banxit fekvjét alkotó nóri fciolomit a kép bal
szélén világossziiln medd ama.ggal van lefedve.—
iUiniérc deúitó. L é g e n d c : í . bauxite crétaciíiue

supérienre, 2. argile bigarree éoci'ne inféiicurc, 3.

calcaire éocéne inférienrá Miliolines et calcaire éocúie
moyen á Xnmmulitcs. 4. argilc (marne) éocéne
moven, 5. calcaire édcéne moyen á Nnmmnlites,
6. gravier ct sable miocéné. I.e'Hanptdolomit non-
(jne formánt le mnr de la banxile est rccouvert
pár nn matéria! .stéril de cnnlenr elaire au boul

gaiichc de la figure.

* Az alkalmazott .szénelektródás vizsgálatnál

e- Zr vonalát a ciánsáv elfedte. Jelenlétét azonban
gazolja a jelents mennyiség cirkontörmelék.



///. UhUiuit*

1/12(2

1/12/1

talaj
kavics
kavicsos homok

agyagos tünuclékcs m6szkö

torka ogyng

uuniDiulioá» m6^k
tarka agyag

szilrke agyag

szürke agyag

ssiuke agyas

sziirkc ag}'ng

sárga agyag

mészk
Agyagos uiészkú

tarka agj'ag

haujcitos tarka ag^'ag

Ula bauxit

hússzio bauxit

lila bauxit

sárga bauxit

pizoUtos sárga b. Iclsó részt

piMlítos sárga b. kózéi>s

pizolitos sárga b. aW) rcszc

kfiszcncs ag>‘ag

agyagos kszéu

áthalmozolt sztirkc bauxit

köszcuos gipszes agN'ag

vasas szürke bauxit

sztirkc bauxit

pizoUtos sárga bauxit

dolomit

tigrisszvetes bauxit

SO

—

100

_J
50—160

100—150

50—500
J

5Ó—400
_5

50—400

__5
100—500

3

200—400

50—350

szapolási

100—350

200—4Ób

150—300

60^-^350

100 -300 160—200

iirnctokban.

200—350

TSO—2ÖÖ

200—300

TÖÖ^OÓ

50—100

TÖÖ^2ÖÍ)

100-150
1

100—150

100-1500
5

ÍOO-2000
5

20—50

100—500
5

100- 1500

200 -300

20Ó—300 200—3ÓÖ

‘200^300,200—300

100—200 100—250

200—300^250—400

200^250

400—OOOlOO.í- 2 k

1-cs érték : egy-ket szemese
2-es ,, kevés szemcse.
3-os ,, közepes mennyiség.
4-cs ,, sok szemcse.
5-ös ,, az iszapolási maradvk fótotnege.

1 ncvezájébeii a sxcmcscincrethutárok vonnak mikronban (cltuotcve.
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oka valószínleg a már említett szénelektródás vizsgálatban kereshet. Ezzel éles ellen-

tétben áll a feküdolomit tisztasága : mindössze két nyomelem volt kimutatható benne.

Ez annál is inkább feltn, mert a dolomit-bauxit határon lev dolomitok általában

elég ers elváltozásokat mutatnak; porlódás, Mn-kéreg keletkezése, stb. ezekkel nyilván

elemmigráció is társul.

A bitói szelvény

A rétegsort a III. táblázat és 1. ábra mutatja.

Amhit a táblázatból látható, feltn különbség mutatkozik a bauxitösszlet és

a fedagyag ásványos összetétele között
;
amíg a fedagyagban az uralkodó mennyiség

kvarc mellett csak két-három ásvány szerepel elszórtan és kis mennyiségben, addig

a bauxitban hat elegyrész van, mely minden mintában megtalálható : ilnienit-hematit,

cirkon, korund. szerves ásvány, kvarc és turmalin. Ezeken kívül még több ásvány, fleg

az agyagásványok találhatók kisebb mennyiségben, de nem minden mintában. A fedben
található ásványok közül mindössze a pirít és a rutil ( !)

az, ami hiányzik a bauxitból
;

ez utóbbi elég feltn, mert a bitói bauxit átlagosan 1.6% TiOa-tartahna az ihnenit-

hematit mellett is indokolná más titánásvány, fleg a rutil jelenlétét. A gipsz, barit

és kakit elegyrészek nyilván utólagosan beszivárgó oldatokból kiválva kerültek

a bauxitba.

Mikromhieralógiai szempontból nem vizsgáltuk meg azokat a mintákat, amelyekre

a táblázat üres sort jelöl. Ezek részben mészkövek, részben a legfels szint kavics- és

homokmintái. A bauxitösszletbl egyedül a vasas bauxit maradt ki. mivel niikrominera-

lógiai vizsgálata az alkalmazott módszerekkel nem volt elvégezhet.

A bauxit vegyi összetételének megismerésére az iszkaszentgyörgyi bánya labora-

tórimna készítette el az elemzést (IV. táblázat).

IV. táblázat

Miuta
száma Kzet neve

Sülyszázalék

ALÓ, SiO, Fe,0, TiO. I zz. veszt. 1 Egyél)

1/9
1/8
1/7
1/6
1/5
1/4
1/3
1/2
i/i

Bauxitos tarka asíva^
Lila bauxit
Hússzinü bauxit
Vasas tíauxit

Lila bauxit

33.4
31,6
38.3
21,8
38,8
36.4
42.3
45.4
53,2

39,1
29.3
35.0
15.3
27.1
20,9
30,8
5.3
8.3

12.9
23.0
10.0
50.9
17.2
25.2
10,0
30,4
20.3

1,4

1,4

2.3
1,0

1,6

1.3
1,8

2,0
1,9

12,2
13,7

13,4
10,0
14,3
15.2
14,1

15,9
15.3

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

l’izlitos sárga bauxit fels része
l’izolitos sárga bau.xit középs része
Pizolitos sárga bauxit alsó része

11/7 Athalmozott szürke Irauxit 44.2 7,2 15,6 1,7 30,3 1.0

11/5 \'asas szürke bauxit 41,7 8,3 23,5 1,7 23,8 1,0
11/4 Szürke bauxit 54,6 7,6 1 1,0 2,4 23,4 1,0
n/3 Vasas bauxit 39,2 7,0 33,2 1,5 18,1 1,0
:i/2 l’izolitos sárga bauxit 52,1 6,7 17,3 2,0 20,9 1,0

II/IO Tigrisszüvetes bauxit 60.5 3,4 10,9 2,5 21,7 1,0

Az elemzések szerint az 1,1 és 1/2 minták kivételével agyagos bauxitról van szó.

Feltnen ingadozik a vastartalom : az értheten kiugró értéket mutató 1/6 minta után
a legjobb min.ség 12 minta következik 30.4°ó Fe203-mal. A TiO., nagyjából követi

az AI2O3 változásait, az izzítási veszteség pedig arra mutat, hogy minden esetben böhmites
típusú bauxittal állunk szemben.
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A József-altáró szelvénye

A rétegsor felépítését a III. táblázat és 2. ábra mutatja.

Mikromineralógiailag három minta kivételével (II/6 kszenes, gipszes agyag,

II/3 vasas bauxit, ül. II/l dolomit) megvizsgáltiik a típusokat. Az eredmények több

eltérést mutatnak a bitói szelvény anyagához képest : a bitói bauxit hat jellemz

í'isványából itt a korund részben elmarad : csak a II '2 és II 10 mintában volt megfigyel-

het. Viszont a II/4 szürke bauxit és a II/5 vasas szürke bauxitban uralkodó szerepe van

a piritnek, ami a bitói bauxitból teljesen hiányzik. Egyéb ásványok közül is csak a

mxiszkovit és a gipsz található egy-egy mintában, vagyis az ásványtársaság szegénye-

sebb. Ez kifejezdik a bauxit vegyi összetételében is ; a József-altáró bauxitja ipari

szempontból jobb a bitóinál .nem agyagos, tehát az allitosodás folyamatában annál jóval

elbbre jutott. A bitóinál kisebb szánni fedmintákban ugyanazok az ásványok szerepel-

nek, mint az alatta lev liauxitban. így feltételezhetjük, hogy ezeknek az agyagoknak

a keletkezésénél a banxitból is történt anyagszállítás, ha csak kis mértékben is. A vegyi

elemzés eredménveit a I\’. táblázat
%

mutatja lie.

[Ü]3 S
^7

2. ábra. Kincsesbánya, József-altáró 11 4-es sz. alaj)-

vágat szelvénye az 1925 m pontnál. Jelek: 1.

agyagos kszén, 2. áthordott szürke, pirites bauxit,

3. köszenes gipszes agvag, 4. vasas, szürke bauxit, 5.

szürke (pirites) banxlt, 6. lila, vasas bauxit, 7. sárga,

pizolitos bauxit. -:\Iine Kincses, voie de fond József,

coupe de la chassage JV» 114 au point de 1925 ra.

b é g e n d e : 1 . houille argileuse, 2. bauxite pyritique

grise transportée, 3. argile gypseuse á houille, 4.

bauxite ferrugineusc grise. 5. bauxite (pyritique)

grise, 6. bauxite ferrugineusc violette, 7. bauxite
pisolithique jaune.

A vegyi összetétel ugyancsak jelen-

'

tsen különbözik a bitói mmtákétól. A
fokozottabb allitosodásból ereden az

AUOg mennyisége több, a SiOj pedig ke-

veseltb a bitóinál. A vastartalom maxi-

muma itt 33,2%, míg Bitón 50,9%. Az
izzítási veszteség is jóval nagyobb, ami

arra utal, hogy a böhmites bitói bauxit-

hoz képest ez hidrargülites, vagy legfel-

jebb hidrargillit-bölmiites bauxit, a böh-

mit alárendelt szerepével.

Az ásványtani és n y o m e 1 e m-

vizsgálatból leszrhet
eredmények

1 . A két bauxitszelvény anyaga

nem azonos. A bitói bauxit több ásványos

elegyrészt tartalmaz a József-altáró

anyagánál.

2. Nyomelem-eloszlásban is van-

nak különbségek ; a bitói anyagban

kevesebb a Ni. Zn és Pb, viszont tartal-

maz kis metmyiség Ge-ot.

3. A bitói sárgásbarna, tarka, pizo-

litos bauxit és a vasas c.sík nagyjából

azonosítható a József-altáró sárga, pizo-

litos bauxitjával és vasas csíkjával. A
bitói szelvényben azonban hiányzik a

szürke, pirites bauxit és kszenes fed-

agvag, helyette a l^auxitra közvetlenül

a valószínleg alsó- és középseocén

határra tehet gyér elegyesvízi faunát
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tartalmazó tarka agyag települ. Kz jól alátámasztja Bárdossy magyarázatát,

miszerint a szürke, pirites bairxit csak ott található, (azaz utólagos vegyi hatásra ott

keletkezett) ahol a bauxitfedben kszenes agyag van. A kszenes, gipszes agyag hatását

a II/5-ÖS vasas, szürke bauxitmüitában található szenesedett növényi szármaradvánj’ok

is igazolják. Bárdossy szerint a leszálló, vasas oldatok megrekedésének helyén

keletkezik a néhány cni-es vasas zóna. Azonban a l)itói külfejtésben hiányzik a vasas,

szürke, pirites bauxit, a kszenes, gipszes agyag is csak a feltárás ÉNy-i részében van

meg kisebb lencsében. Viszont a vasas esik ebben a banxitijan is szerepel. Feltételezhet,

hogy keletkezésében a szürke, pirites bauxiton kivül más tényez is szerepet játszott.

A két szelvény közvetlen bauxitfedjének különbsége jól megmutatkozik az ásványos

összetételben is : a bitói fedben a bauxit ásványaiból csak néhány szerepel, ami onnan

( eredhet, hogy a bauxit közvetlen fedje 2,5 ni agyag után már mészk, de a 2,5 ni-nyi

j( agyag is tulajdonképpen feldolgozott, elagyagosodott, helybenmaradt bauxit. A József-

) altáró szelvényében viszont a közvetlen fed szenes-agyagok ásványtársulásában ugyan-

azok az ásványok szerepelnek, mint a bauxitban. Tehát ezen a területrészen a közvetlen

fedkzetek kelet kezé.sénél a bauxitból is történt anyaghozzájárulás, inig a bitói ré-

szen nem.

4. A bitói bauxitszelvényben több bauxit-típus található, ami a József-altáró

anyagából hiányzik. Fbbl szintén arra következtethetünk, hogy az egyidben keletke-

zett bauxitot az utólagos hatások már nem egyformán érték. Ebben valószinleg közre-

játszott a hegységszerkezeti alakulás, s igy az egyes területrészek különböz módon he-

lyezkedtek el a mindenkori karsztvizszinthez képest, ami a vegyi oldó és kicsapó hatási'i

oldatok f szállítója lehetett. Ilyen különböz, utólagos hatásra keletkezhetett a bitói

külfejtés sárga bauxitja is, ami a bányában csak egészen kis nyomokban van meg.

5. Az egyes bauxitfajták ásványtani vizsgálata megersíti azt a feltevést, ami
K i s s J. gánti és nézsai ha.sonló vizsgálatai alapján bauxitjaink származására adódott,

a savanyú magmás anyakzetbl közbens agyagos mállás után történ keletkezést.

A színképelemzésekbl az eddig ismert adatoknál nagyobb mennyiségben kimutatott

Xi és Co jelenléte viszont egyenrangú kiindulási anyagokként feltételezi a bázisos magmás-
kzeteket is. Ha a bauxitmintákból kimutatott nyomelemeket magmás szakaszok sze-

rint csoportosítjuk, a következ eredményt kapjuk :

savanyú magmás
:

(Ti), V, Cu, Zn, Ge, Pb, Ivi, Be

bázisos :nagniás : Ti, (V) Ni, Co, Cr, Sr, Mii

Tehát az elemek megoszlanak a két szakaszban.

6. Elfogadva azt a lehetséget, hogy az iszkaszentgyörgyi bauxit Pb-tartalma

a szabadbattyáni ólomérc-lepusztulással kapcsolatos, arra a következtetésre kell jut-

nunk, hogy az eddigi elméletek szerinti északról történ anyagszállítás mellett ha kis

mértékben is — de délrl történ anyagodajutás is szerepet játszott.

7. Az ásványtani vizsgálatok fontos eredménye a magyar bauxitfajtákból eddig

még nem ismertetett szerves ásvány kimutatása.

8. A fedsorozatok és bauxitok nyonielenivizsgálatából a mélységgel összefügg

mennyiségi változás nem mutatható ki.

I K ( ) I)A I,( )M B r Bu 0( RA 1 H 1 1 •;

1 . Bárdossy <;y. : Melaiiterit a szöci l)auxitban. Földt. Közi. 84. évf. III. füzet. — 2. B á r-

dossy (ly. : New Data on Bauxitc Occureuces of the .Southwestern Bakony Mountains (Hungary).
Acta Oeol. III. 1 —3. — I' ö 1 d v á r i n é V o g 1 yi. : Nézsai és iszkaszent^'örgyi bauxitszelvéuyek
termikus vizsgálata. Földt. Közi. 83. évf. 4—6. füzet. - 4. O e d e o n T. : A bauxit ásványos összetétele
és ipari használhatóságsi. Földt. Közi. 84. évf. 3. füzet. — 5. Kiss J. : I,a constitution mineralogique
de la bauxite de Xézsa. Acta Geol. I. 1—4. — 6. Kiss J. ; Iszkaszentgyörgyi bauxitniinták mikro-
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mineralügiai vizsgálata. Kézirat.— 7. Kiss J. ; Magyarországi bauxitvizsgálatok. II. Gánt. Kézirat. —
8. Kormos T. : Bauxit-képzödés barlangüregekben. Föleit. Közi. 73. é\ü. 4—7. f. — 9. K o c h S. —
Sztrókay K. : Ásványtan. Tankönyvkiadó, Bpest. 1955. — 10. Méhes K. : Üledékes kzeteink
radiológiai vizsgálata. Bauxitok. Földt. Közi. 81. évi. 1

—3. füzet. — 1 1. M i 1 n e r, H. B. ; An introduc-
tion to sedimentary pet'ography. bondon, Thomas 5Iurby and Co. 1922. — 12. 51 i 1 n e r, H. B. : Süpp-
lement to introduction to sedimentary petrography. bondou Thomas Murby and Co. 1922. .— 13.
N e m e c z E. : A bauxit vasásványái. Földt. Közi. 83. évf. 10— 12 f. — 14. S z á d e c z k y K. E. :

Geokémia. .-Vkadémiai kiadó. Bpest. '1955. — 15. Vadász E.: Adatok a laterites mállás kérdéseihez.
Földt. Közi. 81. évf. 10— 12. füzet. — 16. Vadász E. : Bauxitföldtan. Akadémiai kiadó. Bpest,
1951 . — 17. Vadász E. : .\lunit a magyarországi bauxitelöfordulásokban. Földt. Közi. 73. évf. 1—3.

füzet. — 18. Vadász E. : A magyarországi bauxitelöfordulások földtani alkata. M. Á. F'. I. Évkönv ve
XXXVH. kötet, 2. füzet.— 19. Vendel 51.: Beitráge zr Bestimmung dér 5Ieugenverháltni''.se allitischer
Tonmineralien, im Zusemmenhange mit dér mincralischen Fntersnehung des Bauxites von Iszkaszent-
györgy. .\cta Geol. I. I

—4.

Examen microminéralogique et des élénients sporadiques des coupes de bauxite de
Iszkaszentgyörgy

pár bSTV.VX VÖRÖS

Entre les bauxites de la miniére de Bitó et celles de la voie de fond József il y a

une différence tant au point de vue de la structure chimique et de l’association minérale.

qu’au point de vue de la distribution des éléments sporadiques. Cette divergence fut

causée pár d’actions ultérieures, le facteur principal ayant été la fonnation tectonique
différente. Les résultats de l’analyse spectrographique indiquent que les éléments
sporadiques proviennent en un nombre presqu’égal des roches éruptives acides

et basiques. Le Pb décelé indique cfue pendant la fonnation de la bauxite une
transportation de matériaux avait lieu du Stid aussi. L’examen minéralogique a révélé

la présence d’un minéral organique inconnu jusqu’ici dans les bauxites de la Hongrie.



DUNA-TERASZ KAVICSOK GÖ RGETETTSÉG I

VIZSGÁLATA
PÉCSINK DONÁTH É\'A*

Összefoglalás. A szerz a Duna magyarországi szakaszán a Szádeczky K.E. által beveze-
tett cpv módszerrel megvizsgálta a különböz és azonos korú Duna-teraszok kavicsait. Ezzel a geológusok
és geomorfológusok teraszkutatásaihoz jól felhasználható adatokat nyújtott.

\ görgetettségi vizsgálatok alkalmasak : a Duna-kavicsok, valamint a mellékfolyók, ül. abráziós
kavicsok egymástól való elkülönítésére, a morfológiailag egymástól élesen el nem választható teraszok
azonosítására, a teraszok hovatartozásának, ül. korának megállaiútására, egy völgykeresztmetszeten
belül a folyó vízg5nijtöterülctén illetve a klímában bekövetkezett jelentsebb változások kimutatására.

Célkitzés, vizsgálati módszer

Az üledékes kzetek keletkezési körülményeinek és bizonyos esetekben kialaku-

lásuk idejének meghatározására mind a geológiai, mind a geomorfológiai kutatások

szempontjából az alaki, mennyiségi és minségi anyagvizsgálatoknak egyre nagyobb

a szerepük.

A negyedkori geológiai és geomorfológiai problémakörhöz tartozó teraszkavicsok

jellemzésére, keletkezési körülményeik és hovatartozandóságuk eldöntésére hazánkban

elsnek Szádeczk y-K a r d o s s E. alkalmazott rendszeres anyagviz.sgálatokat

[17, 18, 19]. Az egyes terasz-szintek kavicsainak minségi és mennyiségi kzettani vizs-

gálata mellett kitn módszert ( cpv ) dolgozott ki a folyóvízi kavicsok jellemzésére,

származási területük meghatározására, a f- és mellékfolyók kavicsainak elkülönítésére

[18, 19].

A kavicsok, illetve homokszemek görgetettségének megállapitására alkalmas

módszer kidolgozásával hosszú id óta több külföldi kutató is foglalkozott : W e n t-

worth [25], W a d e 1
1 [24], Caillenx [1], Tester [21], Tricart [22],

újabban F i s c h e r [4], H a g e r m a n [5, 6, 7], L ü 1 1 i g [11]. A különböz módszerek

értékelését és összehasonlítását Paula S c h n e i d e r h ö h n [14], Zingg [26],

hazánkban Strausz [1'6] cikkeiben találjuk meg. Mindegyikük messze a legjobban

használhatónak, reprodukálhatónak és jellemznek S z á d e c z k y-K a r d o s s E.

módszerét tartotta.

E módszert elször Zingg [26] használta fel a különböz magasságú és korú

teraszok kavicsahiak jellemzésére. Munkájában a cpv módszert alkalmazta a különböz
kzettípusok görgetettségi fokának megállapítására és többek között is alátámasz-

totta, hogy a kvarc, kvarcit bizonyul legalkalmasabbnak a mérés kivitelezésére. Ered-

ményesen felhasználta a módszert a Glatt-völgy teraszkutatásában, és leszögezte, hogy

a cpv értékek a völgyftl lefelé haladva fokozatosan változnak, é.spedig a c érték csökken,

* Hálás köszönettel tartozom Szádeczk y-K a r d o s s Püetnér akadémikus úrnak, aki sze-
mélye.sen volt szíves nekem a mérési módszert megmutatni, a késbbiekben pedig numkámat figyelemmel
kísérni és tanácsaival segíteni.
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a V pedig növekszik. Vizsgálatai során eredményeinktl eltéren azonban a „inagas-

terasz” görgetettségét nagyobbnak találta, mint az ..alacsonyterasz” görgetettségét.

Strausz [15, 16]aSzádeczk y-féle cpv módszert a dunántúli teraszkavicsok

és fképpen az idsebb kavicstakarók keletkezési korának meghatározására, illetve

különböz korú kavicstakarók egymástól való elkülönítésére használta.

Emellett i'ij. könnyebben kezelhet képletet vezetett be a görgetési távolság

kiszámítására.

Újabban C s e h-N é m e t h J. [2] a Zala teraszkavicsait vizsgálta cpf-módszerrel

és arra a megállapításra jutott, hogy a különböz terasz-szinteken található kavicsok

görgetettségi értéke a magasabb teraszoktól az alacsonyabb felé növekszik.

Az utóbbitól függetlenül és azt már megelzen kezdtük meg a Duna különböz
terasz-szintjein lev kavicsok rendszeres görgetettségi vizsgálatát.

\'izsgálataink célja a D u n a különböz korú és gvakran egvmástól morfológiai-

lag élesen el nem határolható t e r a s z k a v i c s a i n a k ni cS d s z e r r e 1 való
elemzése s az, hogy i'ijabb adatokat nyújtsunk .a teraszkutatáshoz.

A kavicsok görgetettségi vizsgálatával kívántuk eldönteni azt, hogy a Duna
völgyében a legmagasabb fekvés és morfológiailag még terasznak tekinthet

szintek kavicsai valóban 1) u n a - k a v i c s o k-e, vagy mellékfolyók

kavicsai, esetleg tönk- illetve abráziós kavicsok, lízek eldöntésére vizsgálatamk és az

irodalom alapján r20, 15, lj a cpv módszer a legalkalmasabb, mert a görgetettség mértéke

a szállítási távolság függvénye és ezért a nem dunai eredet kavicsok görgetettségére

kisebl) értékeket kell kapnunk, minf a Duna-kavicsokéra. Ebbl a szempontból kívánatos

volt megvizsgálnunk a Dunaszentn\iklós VII. sz. terasz (310 m tszf.) édesvízi mészk
alatt található jelents vastagságú kavicsrétegének anyagát, valamint a nagymarosi

Keresztbérc oldalán 310—350 ni tszf. magasságban található kavicsokat is 13],

Munkánk eredményeként tisztázni akartuk, hogy az egy szelvényben
egymás alatt lev k a v i c s t e r a s z o k mindegyike külön te-

raszt képvisel-e, vagv ugyanazon terasz lezökkent, lesuvadt része. Ez a kérdés

elssorban a Gerecse északi peremén merült fel [12].

A terasz-morfológiában eddig nehézséget jelentett az is. hogy a Duna hosszabb-

rövidebb szakaszain a feltételezheten azonos körülmények között és azonos idben
kialakult terasz-szintek különböz magasságban helyezkednek el. Budapest környékén

á’. számmal jelzett terasz szintje Mogyoródtól Vecsésig több mint 100 méteres szint-

különbséggel mutatkozik A 2]. Kérdéses volt tehát, hogy a görgetettségi ada-
tok hozzá tudna k-e segíteni az egyes t e r a s z - s’ z i n t e k azo-

nosításához. Budapest térségében a teraszkutatást nehezíti a terasz-szintek ke-

resztezdése, így elfordult, hogy a különböz teraszok hasonló vagy közel azonos

magasságban vannak (Kbánya illetve Rákoskeresztúr) másutt pedig (Pesti-síkság déli

részén) a fiatalabb teraszok anvaga. a keresztezdés! zóna utáii. az idsebbek anyagára

települt [12. 13].

A célkitzésünk ezzel kapcsolatban az, hogy a különböz magasságú, de azonos

korú teraszkavicsok hasonló görgetettségét mutatnak-e. illetve fordítva is áll-e

ez a tétel.

\Vgül azon megfontolások alapján, hogy a legújabb teraszmorfológiai vizsgálatok

szerint a magyarországi dunaszakaszokon 13] 5, illetve 6 (11 a, Il/b, III. I\ . \ illetve

\'l.), Bécs térségében 6. illetve 7 '3] (Práter-, gáns;ndorfi-, simmeringi-, Höhereterasse.

-Vrsenal-, wienerbergi-, és laaerbergi terasz) terasz pleisztocénkori kialakulását vélik

kimutathatónak, felveti 1' i n k [3], hogyha a jégkorszakbeli teraszok száma a gleccser-

távoli területeken is - mint Magyarországon több; mint az eddig kimutatott alpi

eljegesedések száma, akkor az eljegesedések számának is növekednie kell. F i n k ugyanis
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az éghajlati teraszelmélet alapján állva iigy véli, hogy a gleccsertávoli vidékeken az ún,

,,pseiidoperiglaciális” zónában már csak a nagy khmaritmusok éreztetik hatásnkat s az

egyes glaciálisokon belüli klímaingadozások nem. A kavicsok gorgetettsegi vizsgálatá-

ból ehhez a problémához is szeretnénk adatokat szolgáltatni.

1. ábni. Budapesti szelvény kavicsmintáinak görgetettsési középertékeit ábrázoló grafikon. — Graph of

averaije roundiiess values
;

gravel :?amples ot the Budapest pioiile.
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A kavicsok görgetettségi mérésénél az irodalom alapján jártunk el [17, 18, 19, 20]

kiterjesztve a mérést három különböz szemnagyságra. Szádeczk y-K a r d o s s

E. a Kisalföldrl szóló monográfiájában [20] és Strausz l^. [15] diónyi illetve

jnogyoró nagyságú kavicsot jelöl meg mint görgetettség szempontjából mérésre legalkal-

2. ábra. Ne^zmélvi szelvénv kavicsmintáinak görsíettségi középértekeit ábrázoló grafikon. — Grapli of
' average roundness values ;

Xeszmély profile.
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masabb szemnagyságot. Z i n g g [26] többféle szemnagyságot vizsgált, szerinte a külön-
böz teraszoknál az % mm-tl Imm-es méretekig tapasztalható a legnagyobb görgetett-
ségi eltérés. Ha a szemcse nagyobb 10 mni-nél, különbség többé ne:n tapasztalható.
S z á d e c z k y adataiból [20] ellenben azt látjuk, hogy a nagyobb szemcsék is alkal-

masak még görgetettség mérésére, és a terasznii:iták görgetettsége közötti eltérés nagyobb
szemcséken való mérésnél is szépen mutatkozik. A munka során nyert tapasztalatok azt

mutatták, hogy teraszonként! jelentsebb eltérések következetesen a 10— 15 mm-es szem-
nagyságnál mérhetk, tehát a Duna-teraszok kavicsainak jellemzésére legalkalmasabb
szemnagyság a 10— 15 mm. Kiugró értékek a 0,3 mm-es szemnagyságnál észlelhetk,
(I, 2. ábra).

S z á d e c z k y - K. E. tanácsára úgy módosítottuk a mérést, hogy a cpv vizsgála-

tokat 3 féle szemnagyságon végeztük el : 10— 15 mm, 8 mm legnagyobb ármérj
szemcséken, valamint a 0,50 nmi-es 0-ü szitán átment, de a 0,25 mm 0-n fennmaradt,
tehát középértékben 0,3 mm méreteken.

A fenti szemnagyságokra szétszitált anyagok mindegyikébl kiválogattunk 25 db
kvarc, ill. kvarcit szemcsét, s mértük a konkáv [c) plán (p) és konvex ( v) részek hosszát,

összegeztük, majd százalékosuk s 10-el osztottuk.
Szádeczky-Kardoss E. vizsgálatai [20] szerint elegend 25 db szemcse

mérése. St r a u s z [15] általában 100 szemcsén végzett vizsgálatból vont le következ-
tetést, ezért ellenrzésként egyes helyeken kétszer, st 3-szor 25 szemcsét is mértünk, de
a nyert középértékekben lényeges eltérést nem tapasztaltunk.

c P V

Neszmély IV. sz. terasz I. 3,1 0,1 6,8
II. 2,9 0,2 6,9

c. P V

Kpitehegy I. 3,6 0,1 6,3

II. 3,4 0,2 6,5

III. 3,5 0,2 6,3

A 10— 15 mm-es szenmagyaág méré.sét 3 irányban milliméterpapírral végeztük.
A 8 mm-es szemnagyság mérése nehézségekbe ütközött, mert ezek már nehezen

ffjghatók kézbe s igy a hibalehetség megn. Ezért az eljárást i'igy módosítottuk, hogy az
általában fehér, vagy világosszürke kvarc, illete kvarcit szemcséket fekete alapra helyezve
lefényképeztük s a körvonalak cpv értékeit határoztuk meg (3. ábra).. Ellenrzésként
lemértük ugyanazon szemcséket miliméterpapírra! is mindhárom irányban, de az értékek
összevágtak.

c P V

Neszmély IV. sz. t. 2,9 0,4 6,7 mm papírral

2,8 0,6 6,6 féiryképen mérve

Cseh — Németh J. [7] a mérési módszert úgy módosította, hogy csak a
konvex és plán részeket mérte a körvonal mellett s ezek összegét kivonva a kerületbl meg-
kapta a konkáv részeket is. Tekintve azonban, hogy 4— 2 cm-es szemnagyságokat vizs-
gált. a mérési módszer pontossága számára megfelelt. Kevéssé görgetett szemcséknél
ellenben a kerület -mérés helyett pontosabbnak láttuk a konkáv részek méré.sét is.

A 0,3 mm-es hcmokszemek mikroszkóp alatt kiválogatott kvarcszenicséit szintén
fényképeztük, s a nyert képeken a 8 mm-es szemnagysághoz hasonló módon mértünk
görgetettséget. A fényképek mérése esetén a 0,3 mm-es szemnagyság is alkalmas még
görgetettségi fok meghatározására.

'

Célkitzéseink niegvalcsítása érdekében kavicsmintáinkat úgy gyjtöttük be,

hogy egyrészt a Duna Magyarországra való belépésétl egészen az utolsó, még kavicsot
lerakó helyének (Moscmnagyaróvártól Eszedig) különböz magasságban lev, külön-
böz korú teraszanyagait megvizsgálhassuk. Emellett kiválasztottunk két olyan völgy-

keresztmetszetet a Duna völgyében, ahol a teraszok egymásutáni sorrendje legteljeseb-

ben megmaradt. Az egyik szelvényt a Gerecse északi peremén Neszmélynél, a másikat
a Pesti-sikság hordalékkúp-teraszain keresztül vettük fel (4. ábra).
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A/, egyes mintavételi helyek geomorfológiai, paleontológiái és kzettani ailatai
általában elegendk voltak ahhoz, hogy korukat pontosan meghatározhassuk. Több eset-
ben azonban csak a méréseink alapján sikerült a teraszokat azonositani.

1

.

IM o s o n ni a g y a r ó v á r községi kavicsbánya a Mosonyi-I )miaághoz közel.
A kavicsbánya felszíne 4— 5 méterrel maga.sabban fekszik a Dana szintjénél (1. terasz .

K kavics lerakódása njholocén korú mert a kavicsrétegek között eredeti településijén
fatuskót és cinberko]wnyát találtak.

3. ábra. 8 mm-cs kavicsok l'rnvkciJC (Xeszmély IV. sz. terasz.) I’holo of 8 mm pcbhlcs (Xcszmcly,
IV. tcrraccl.

2. ('t y r s z e n t i V á n A kavicsgö lör I’jmajor jiusztán van A teraszkacics
mintegy 10 1 1 m magasságú a Duna 0 jiontja felett. A kavicsréteg fels szintjében fel-

ismerhet kis fagyékek és zsákok alajiján a kora új ]üeisztocén II íí sz. terasz'. A terasz
felszínt vékonvabb-vastagabb fntóhomok borttja.

3. A c s. A bécsi út melletti terasz felszíne kb. 18—20 m viszonylagos magasságú.
Szoliflnkciós jelenségek, ,, zsákok” határozottabbak, mint a ,gvrszentiváni terasznál
Kora új]ileisztocén, jelzése \\h. sz. terasz A környezetében vékonv löszös liomok lösz

takarja a terasz felszínét.

4. A 1 m á s f ü z i t . rjtelej). Jelenkori Dnna-kavics
5. Duna a lm ás. A Csiicsos-hegytl 0,7 km-re Xv-ra a 181, 3-as ]> nittal jel-

zett terasz. \'astag édesvízi mészk padra tele])ült, ezért az idsebb jíleisztocén (I\'. sz.

teraszoknál régibb nem lehet 12, 13 .

. D n n a a 1 m á s . -A. Tatai-folyó pÁltalén melletti kavicsbáin-a viszonrdagos
magassága l m. Alorfológiai analó.giák tda])ján is ,,új pleisztocén” \\a. terasznak tartható

7. Duna s z e n t nt i k 1 ó s. ()re,giiegy. A kavicsréteg ina.gassága 310 m. tszi.

A mintegy 3,5 m-es kavicsréte,g láthatctan vastag édesvízi mészk alatt tele]>ülí. Tehát az
édesvízi mészknél idsebb, kora valószínfile.g fels ])liocén, jelzése ATI. sz. terasz.
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8. 1) u n a s z e n 1 111 i k 1 ü s. Öreghegy és Újhegy. Az elbbi feltárással kapcso-
latosan említett vastag (legalább 8— 10 ni) édesvízi mészk rétegre telepiilten is találunk
elszórva a felszínen jellegzetesen vörös szín kavicsokat. K kavicsok természetesen nem
azonosak az édesvízi mészk alatti kavicsréteg anyagával, kora az édesvízi mészknél fia-

talabb, de ópleisztocénnél nem lehet idsebb. Terasz jelzése \T. sz., görgetettsége alapján.

9. D u 11 a a 1 m á s. Kpite-hegy (292,1 m). A teraszkavicsra itt is vastag édes-
vízi mészk települt. A mintegy 5—7 m vastag kavicsréteg felszíne 170 m viszonylagos
magasságban fekszik

(
a tszf. 270 m). Rétegtanilag hasonló helyzet a \TI. sz. duna-

szeiitmiklósi teraszfeltárás. A kett közötti 40 méteres szintkülönbség azt a kérdést veti
fel, hogy vagy vetdéssel került alacsonyabb szintre a teraszanyag, vagy pedig az alacso-
nvabl) teraszhoz tartozik. Görgetettségi foka alapján a VI. sz. terasznak tartható.

10. X e s z m é 1 y, Paphegy V. sz.-nial jelzett terasz, viszonylagos magassága
kb. 1 10 111 . A több méter vastag teraszanyag felspannóniai agyagra települt, a kavics-
réteg fedje több méter vastag lösz.

11. X e s z ni é 1 y, Paphegy. Az ,,F”-el jelölt forrás felett I\’. sz.-mal jelzett

terasz viszonylagos magassága 78 méter. Gm'o sp.-t és sok Melanopsist tartalmazó fels-
pannon homokos agyagra települt a mintegy 15 méter vastag teraszanyag. Erre 15—20
méteres lösz következik. A kavicsok között sok édesvízi mészk-görgeteg található.

A terasz felkavicsolódása az idsebb pleisztocénre (mindel-glaciális) tehet.

12. X e s z 111 é 1 y. Téglagyár új fejtje. kb. 27—30 méter viszonylagos magas-
sági! és a III. sz.-mal jelölt teraszok szintjébe tartozhat a kavicsfeltárás. P'eküje Congeria
balatonica-s kék agyag. A kavicsréteg elég vastag, de zavart település, nem kizárt,

hogv a magasabb peremrl suvadt le. Görgetettsége alapján önálló III. sz. terasznak
tekinthet.

13. A ,,v8 ü 1 1 i földek” északi oldalában (a Xeszmélyi alsó sziget keleti része)

20—22 méter viszonylagos magasságban lév kavicsfeltárás morfológiailag is a II6 számú
teraszok szintjében fekszik. A fekü pannon agyag, közelebbrl nem meghatározható, a

fed pedig 5— 6 ni folyami homok, majd 15—20 ni vastag lösz.

A 4, 6, 7, 9— 13 számú minták egy völgykeresztmetszetben található terasz-szintek-

nek felelnek meg. (2. és 4. ábra).

14. X agymaros. Keresztbérc kb. 310—350 ni tszf. magasságban kiterjedt

töbl) 111 vastag kavicstakaró található. A fekü kzete lajtaniészk. A kavicsok között,

a környék Duna kavicsaihoz hasonló módon — andezit és andezit tufa kavicsot is

tartalmaz. Általában 2—3 cm átmérjüek, ökölnagyságú és annál nagyobb kavicsok
nincsenek. A niészkkavics itt is hiányzik, cpv mérés alapján \TI. sz. terasz-szintbe

tartozik.

15. á c. A székesegyháztól délre mintegy 500 méterrel. (A terasz anyaga az

építkezés során került felszínre). IMorfológiailag Üít. vagy IIú. szinthez is sorolható.

A terasz anyaga csak újpleisztocén lehet, mert a Forte gyárnál lév kavicsbányából
Elephas pyiniigtnius si forma zápfoga került el. \'iszonyÍagos magassága a feltárás

körül 14— 15 méter A fekü kzete katti agyag. Görgetettsége alapján Ha sz.

16. T a h i. A Kalicsa pataktól délre a 137 méteres magassági ponthoz közeli régi

kavicsbánya. \'iszonylagos magasság kb. 35 méter ennek ellenére a II6 terasz vonalába
esik. A terasz feküje valószínleg alsómiocéii homok.

17. Csörögi Öreghegy oldala. Az elhagyott kavicsbánya kb. 80 ni viszony-

lagos magasságban van. Morfológiailag, a kavics kzettani összetétele és cpv mérés alap-

ján a lú’. sz. teraszok szintjébe sorozható. A terasz anomiás homok és kavics rétegre

települt. A teraszkavics idsebb pleisztocénnél régilil) nem lehet, mert sok benne az

üde niészkkavics, niállottság egyáltalán nem látszik rajtuk.

18. K i s t a r c s a, A gépgyárhoz közel, a Kerepesi útnál lév kavicsgödör 210

m tszf. magasságban van, s sz. ópleisztocén terasznak vehet. A kavicsréteg 4—5 m
vastagságú. A fekü kereszt rétegzett feLspliocén homok lehet, mely alatt valószín

a felspannon következik.

19. C i n k o t a. A kavicsbánya közvetlenül az elvárosi vasút mellett 215 ni

tszf.-i magasságban van, s az sz. (günz kori) terasz tartozéka. A kavic.sréteg összva.stag-

sága mintegy 15—20 ni.

20. C i n k o t a. Diósi-féle kavicsbánya feltárása a Cinkotáról Rákoscsaliára

vezet út mellett, a Déli Kis-hegytl északra fekszik. Az \'-ös számú teraszok szintjébe

tartozik kb. 70—75 ni viszonylagos magasságú (165— 170 in tszf). A terasz anyaga 10— 12

méter vastag. A fekü kzete pontosan nem ismert.
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A nunlaviteli IcJfihclyek 10— 15-, 8, 0.3 nun-es &ieiimag>-ságú kavicsainak görgcteltsígi köícpértékei — Koundedncss avcragcs of 10 to 15, 8 an«l 0.3 mm sizc fracUons ol Ihc indivWufll sampics

s

1
>1

|i
U

N 6 V

I. terasz és
jelenkori

c p V V+'^

Ha sz.

c p , l'+j

Itb sz.

c pT

III sz.

C P V I'+£

rv. sz-

c P V

V. sz.

terasz

c P » I'+5

VI. az.

C p V P+í

VII. sz.

C p .

4—5 Mosonmagyaróvár
10—15

8
0.5

2.7 0.2 7,1 7,2
3,3 0.4 6.3 6.5
3,5 0.0 5.0 6.2

2 10—11 Gyórszcutiván
10—15

8
0,3

2.9 0.2 6.9 7.0
3,6 1,8 4.6 5,5

3 l$-20 Ács
10—15

^8

2.2 0,8 7.0 7.4
2,9 0.1 7,0 7,0
3.4 1.3 5.3 5.9

4 Aimásfuzitö'Úitelcp
10—15

8
0,3

2,0 0,6 7.5 7.7
2,7 0,4 6,9 7.1

6 76 Dunaalmá-t
10—18

0,3

2.8 0.5 6,7 6.9
3.3 0.3 6,3 6,4
4.5 1.0 4,5 5,0

16 Dunaalmás
Tatai folyó m.

10—15
8

0,3

2,5 0.5 7.0 7.2
3.2 — 6,8 6.8
4.1 0.7 5.2 5,5

7 210
Duna.ucnttniklós,

öreghegy
mtszkú alatt)

10—15
8

0.3

2.4 0.1 7.5 7,5
2.6 0.6 6.9 7.2
4.4 0,8 4.8 5.2

B 220
DunaazeutRiikló«.
öreghegy
(ódcsvl.(i luészkó felett)

10—15
8

0,3

2.7 1,1 6.2 6,7
1.9 O.I 8,0 8.0
4.1 0,7 5.2 5,5

9 170 Dunaalinós
Kópite hegy

10—15
8

0.3

3.5 0.2 6.3 6.4
3.2 0.7 6,1 6.4
4.0 0,8 5,2 5,6

10

11

12

13

14

15

16

110 Nesssmtly
10—15

8
0,3

3.0 0,4 6,6 6.8
2.9 0,5 6.6 6.8
3.4 0.6 6.0 6.3

78 Nefamély
10—16

8
0.3

3.0 0,1 6,9 6,9
2,8 0,6 6,6 6,9
3.0 0,6 5,6 6,1

30 Neszmély
10—15

0.3

2.5 0,7 6.8 7.2
2,9 0,8 6.3 6.7
4.1 1,1 4.8 5.4

20 Suttói földek
10—16

8
0.3

2.4 0.5 7.1 7.3
3.1 0.1 6,8 6.8
3.8 0.5 5.7 6.9

Nagymaros
Kcresxtbérc

10—16
8

0,3

2.2 0.4 7.4 7.6
3,4, 0.5 6,1 6.3

Vác
10—15

8
0,3

2.1 0.7 7,2 7.2
2.7 0,3 7.0 7,1

3.6 0,5 5.9 6,2

35 i Talii
10^15

0,3

2,5 0.3 7.4 7.5
3.4 0.4 6,2 6.4
3.4 1.4 5.2 5.9

80 Csörögi Öreghegy
10—15

8
0.3

10—16
8

0,3

3.1 0,1 6,8 6.8
3.0 0.6 6,4 6,7

4.3 0,7 5,0 5,4

18

10

210 Kislarcsa
2.6 0.5 6.9 7.1
3.7 0.3 5,9 6.0
5,3 0.8 3,9 4.3

215 Cinküta ÍBlóvátost
vasút i^ett)

10—15

0.3

- 2,6 0,4 7,0 7.2

5.6 -0,6 3.8 4,1

21

22

23

24

25

26

27

2B

29

31

32

34

70 Cinkota (Diósi-féle
kavicsbánya)

10—15
8

0,3

2.0 0,9 7.1 7,5
3.5 0,1 6.4 0,4
4.5 1,3 4.2 4,8

60 Árpádföld
10—15

0.3

2.5 0,3 7,2 7.3
3,4 0.3 6,3 6,4
5.1 0,5 4,4 4,6

30 Rúkosszcntmiliály
(Sícntgyörgyteiep)

10—16
8

0,3

2.2 0.3 7.5 7,6
3.0 0.2 6,8 6,9
4.2 0.9 4,9 5,4

22
Budapest,

Kerepesi üli
lakótelep

10—15
8

0,3
>

1.7 0.6 7.7 8,0
2,6 0.1 7.3 7.3
2,9 0,9 6.2 6.6

10 Budapest
Hiigels tér

10—16
8

0.3

2,1 0.0 7.3 7,6
3.0 0,9 6,1 G.5

- Buda|H.-st l,ónchid
10—15

8
0,3

2.1 0,7 7.2 7.5
2.3 0.3 7.4 7,5
3,7 1,3 5.0 6.6

S5 Rákoskeresztúr
10—15

8
0.3

3.4 0.2 6,4 6.5
3.1 0.6 6.3 0,6
4.5 1.3 4.2 4.8

30 Pestlóriuc
Vecsési Iiatár

10—15
8

0,3

2.1 0.9 7.0 7,4
3.2 0.4 6.4 6.6
4.9 0.4 4.7 4.9

45 Pestlrinc
Sas-hegy

10—15
8

0.3
3,2 0.1 6,7 6.7
4.8 1.4 3,8 4.0

20 Gyál
10—15

8
0.3

2.9 0,1 7.0 7.0
3,1 0.6 6,3 6.6
4.9 0,6 4,5 4.8

10 Csepel
10—16

6
0,3

2.4 0.3 7.3 7.5
3.3 _ 6,7 0.7
3.5 0,6 5,9 6.2

15 .Míónéiucdi
10—18

8
0.3

2.5 0.4 7.1 7,3
3,2 0.5 0.3 6,5
4.7 0.8 4.5 4.9

Délegyháza
10— IS

^8

2.9 0.1 7,0 7,0
3.1 0.8 6,1 6.S

4.1 0.5 5.4 5,6

- l-UOl
10—15

8
0.3

2.3 0,3 7.4 7,5
2,2 0.7 7.1 7.4
3,6 0.9 5.5 5.9

Pannon

Nesamély
10—1

0.3

3.4 0.6 6.0 6.3
3.7 0,5 5.8 6,0

10—

l

0.3

10—1
8

1 0,3
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21. Árpádföld. Aiina-telep. A Cinkota—Rákospalotai i'it melletti kavics-

bánya a IV. sz. teraszokhoz tartozik. Fels szintje kb. 60 in viszonylagos magasságú. Az
5—6 m vastag Duna-kavics miocén durva homokra (praescabriusculusos homok és murva)
települt ers diszkordanciával.

22. Rákosszentmihály — S z e n t g y ö r g y t e 1 e p. Kavicsgödör a

Palotai-pataktól DK-re 100 m-re kb. 3 m viszonylagos magasságban van a Duna felelett.

A fekü i.smeretlen, valószínleg az elz feltárás feküjéhez hasonló. A III. sz. teraszokhoz
sorolható.

23. Kerepesi úti új lakémegyed, a Kerepesi út és a Kbányára vezet út
keresztezdésénél. A kavicselfordulás viszonylagos magassága kb. 22 in, az új pleiszto-

cén terasz magasabb szintje ún. Iló. sz. (würm eleji terasz). A terasz anyag mintegy I — 1

111 vastag 111 vastag. A fekü kzete miocén agyag.

24. B u (1 a e s t. Fngels tér (József Attila és Guszev ii. sarok). Próbafúrásból
a felszín alatt 4— 5 ni-rl vettünk mintát a II«. .sz. terasz-szintbl. A kavicsréteg kb.. 3 ni

vastagságú.
25. B u (1 a p e s t. Lánchíd. Jelenkori kavics.

A 18, 19, 21—25-el jelzett mintavételi helyek ismét egy teljes völ,gykeresztmet-
nietszetet adnak. (1. és 4. ál>ra)

A többi minták Budape.st környékérl részben i.smert számú terasz-szintekbl
származnak, részben pedig olyan terasz-szintekbl vettünk mintákat, amelyek pontos
hovatartozandóságát az eddigi nuidszerekkel nem sikerült megnyugtatóan eldönteni.

Az utóbbiak a Pesii-síkság déli felérl származnak.

26. R á k o s k e r e s z túri ,, nagykavicsbánya” kzettani és morfológiai vizs-

gálatok alapján szintén az sz. teraszhoz tartozik, viszonylagos magassága 55—60 m.
A kavicsréteg vastagsága meghaladja a 15 métert is.

27. P e s t 1 r i n c. Vecsési határ. Az t 'Hi út és a Cegléd felé men vasút
keresztezdésénél lév kavicsbánya. Valószínleg az sz., de az is lehet.séges, hogy a
I\'. számú terasz-szintbe sorolható. A DunaO pontja felett mintegy 30 méter magasság-
ban, a feltárt kavicsréteg 6—8 méter. Görgetettsége alapján V. sz. terasz.

28. Pestlrinc. Sashegy. A meteorológiai állomás melletti kavicsbánya
relatív magassága 45 ni. A feltárás fels nagyobb része valószínleg a IV. sz.. idseí)b
pleisztocén — mindéi glaciális kori — teraszokhoz sorolható, az alsé) része pedig már
ópleisztocén — günz glaciális — korú anyag lehet.

29. (t y á 1 . A 116 m-es magassági ponthoz közelfekv kavicsgödör a \'ecsés

felé men út mellett. Viszonylagos magassága 20—22 m. A terasz hovatartozása kérdéses,
IIP, I\'. sz. esetleg áb sz. teraszhoz is tartozhat. Görgetettsége alapján \b sz. terasz.

30. C s e ]) e 1. A Vágóhídté)! l)-re a l\a sz, terasz 10 m viszonylagos magasságú.
A fel.színt 0,6 m vastag fakósárga öntésiszap borítja, a fekü valószínleg pannon agyag.

31 . A 1 s ó n é ni e d i. A kavicselfordulás viszonylagos magassága a Duna-
haraszti országiit mellett kb. 12 m. A kavicslerakéidás kora kétséges. Tartozhat az
alacsonyabb terasz szintekhez is (II. vagy III. sz, terasz), de lehet, hogy a pleisztocén-

eleji törmelékkúp tartozéka.

32. D é 1 e g y h á z a. A vasútállomásnál lév nagy kavicsbánya felszíne kb.
13— 14 m viszonylagos magasságban van. IVIagassága alapján a IIít vagy IIó sz. terasz
szintbe tartozna, de kzetösszetétele és .görgetettsége alapján a Pest-környéki I\'. sz.

teraszokkal analóg.

A I\'. sz. teraszszint anyagára jellemz, hogy a kavicsok között 1 métertl 0,3 m
átmérj, görgetetlen rö.gök is találhatók a terasz feküjébeii. Gránit, andezit lávaclara-

bok, továbl)á az sz. teraszszinttel szemben ebben a teraszban karbonátos kzetek
kavicsait gyakran megtaláljuk.

Az sz. terasz kavicsai közül a mészk kavicsok feltételezheten kioldódtak.

Aálélegyházi kavicsbányában is mázsás andezittömbök, félméter átmérj biotit-
gránit, nagy .görgetetlen szarmata mészk, triász dolomit és mészk fordul el számot-
tev mennyiségben. A fekü fels])annóniai kék agyag.

33. I'szod. Jelenkori kavics.

34. Nesz m é 1 y. Pannon kavics, lízt a kavicsmintát azért vettük, ho.gy össze-
hasonlítást tudjunk tenni az ugyanitt több szintben is elforduló teraszkavicsok .görge-

tettsége és a pannon kavics görgetettsé.ge között. Az 1 --2 m vastag homokos pannon
kavicsréteg feküje Congcria halatonica-s agyag, a fedje pedig f'nio sp.-t tartalmazó
homokos agyag.

5 földtani Közlöny
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Vizsgálati eredmények

A fent ismertetett teraszkavicsok cpv középértékeit az alábbi táblázatban foglal-

juk össze (I. táblázat).

1 . A táblázat adataiból kitnik, hogy az egyes terasz-szintek kavicsainak görgetett-

ségei közt határozott és rendszeres különbségek vannak. Ez alátámasztja Zingg [26]

ilyenirányú megállapitásait. Másrészt igazolja, hogy a cpv módszer az esetek többségében

jól alkajmazható az egyes terasz-szintek jellemzésére és egymástól való elkülönítésére.

A neszmélyi szelvény (4, 6, 7, 9— 13. sz. minták) és a budapesti szelvény (18, 19,

21—25. sz. minták) különböz magasságú teraszkavicsainak görgetettségi értékei alap-

ján általánosságban az a szabályszerség állapítható meg, hogy a teraszkavicsok görge-

tettségi foka a magasabb, tehát id.sebb teraszoktól az alacsonyabb, vagyis fiatalabb

teraszok felé növekszik. Felteheten a folyó fokozatos hátravágódása következtében

mindjobban megn a szállítási hossz. Ehhez járulhat egyes esetekben a klíma jelen-

tsebb változása, mely az egyes teraszok görgetettségi értékében is kimutathatóan
érvényesül .

A táblázat adatai közül a Neszmély és Budapest szelvényében nyert teraszkavics-

görgetettségek középértékeit grafikusan ábrázoltuk, s két egymástól eltér jelleg görbe-

sort kaptunk a három különböz szemnagyságban
(

1 ,
2 ábra)

.

Mindkét görbesorozat nagy vonalakban az 1. pontban említett szabály szerinti

irányt mutatja, azaz a teraszok fiatalodásával párhuzamosan növekszik a kavicsok

görgetettsége.

2. A budapesti szelvény (1. ábra) vizsgálatából kitnik, hogy az átlagértékek az

V. sz. (ópleisztocén) terasztól a llb teraszig növekszenek. A lírt. sz, i'íjpleisztocénvégi

terasz anyagának görgetettsége azonban lecsökken mindhárom szemnagyságban. A buda-

pesti szelvényben a würmvégi terasznak görgetettsége a szabálytól eltéren jelentsen

kisebb, mint a magasabb szintben fekv, a würni elejére tehet IIó. sz. terasz kavicsai-

nak görgetettsége. Nagyjából a szelvény IV. sz. (Árpádföld) teraszának görgetettségével

egyezik meg. A \la sz. terasz alacsonyabb görgetettsége összefüggésbe hozható azzal a

ténnyel, melyre a földrajzkutatók utaltak, hogy a Duna vízgyjt területe ebben az id-
ben a Rajna és Rhóne forrásvidékének elvesztésével jelentsen csökkent 8, 10],

3. A neszmélyi szelvény (2. ábra) görgetettségi értékeibl kiadódó görbe bizonyos

vonatkozásban a budapestitl eltér. Mindegyik szemnagyságnál visszaesik a gör-

getettségi érték a III. sz. terasz-szintnél, érdekes módon legélesébben a 0,3 mm szem-

nagyságot mutató görbénél, míg az alacsonyabb teraszok ismét magasabb gör-

getettséget mutatnak.

Felteheten a III. sz. terasz a ,,javaglaciális”-ban kavicsolódott fel, vagyis amikor

e folyó hordalékba sok kzettörmelék került a folyó futása közben. Továbbá felteheten

a terasz keletkezési idejére ül. közvetlen az ezt megelz idre (mindel-rissz interglaciális)

esik a Kisalföld közepének és a Csallóköznek besüllyedése is [13]. A süllyedés K-i peremén

a baloldali mellékfolyók a Gerecse északi elterében torkolhattak az Osdunába. Ennek
következtében ezek kevéssé görgetett anyagával megszaporodva kisebbítik a Duna
teraszkavicsának görgetettségét. Mivel pedig a mellékfolyók m;ir a süllyedésperenien

lerakják durvább üledékeiket, a Dunába jórészt már csak a finomabb, de kevéssé görge-

tett hordalékukat juttatják el.

4. Ezt a megállapítást támasztja alá az is, hogy összehasonlítva a két szelvény

különböz korúteraszanyagánakgörgetettségétábrázológrafikonokat (1., 2. ábra), az el-

mondottak mellett még a c és u értékek egymáshoz való viszonyában is vannak eltérések.

A budapesti szelvény c és v görbéje mindhárom szemnagyságban ersen megközelíti,

st a 0,3 mm szemnagysággörbe a III. sz. és IV. sz. terasz között keresztezi egymást.
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Neszmélynél a c és v értékeit ábrázoló görbék kevéssé közelednek egymáshoz.

A 0,3 nun-es c—

v

görbéknél aránylag legersebb a közelítés, de egymást nem keresz-

tezik.

A szelvények grafikonjai közötti eltérés arra enged következtetni, hogy a Dima a

IV., ül. III. sz. teraszának képzdése idejében elssorban Neszmély alatt befolyásolták

a baloldali mellékfolyók kevésbé görgetett hordalékukkal a Duna kisebb szemcsenagyságú

hordalékát. 8 nun-es szermiagyság v értéke :

Feltím, hogy a /^-értékek, melyek általában w-vel párhuzamosan szoktak vál-

tozni, olykor csaknem teljesen a c irányát követik (Ne.szmélyi szelvény 0,3 mm szem-

nagyságnál) .

A neszmélyi szelvény (2. ábra) grafikonját tovább követve, a VII. sz. (Dunaszent-

miklós) terasznak kiugróan magas az értéke, különösen a 10— 15 mm szemnagyságnál,

jóval nagyobb, mmt az alatta következ, nála fiatalabb teraszoké. Ez a görgetettség

a jelenkori kavicsok görgetettségével közel egyez (Füzít, üszd). A fiatalabb teraszok

kisebb görgetettségével szemben az itt tapasztalt magas görgetettség felteheten azzal

magyarázható, hogy a VII. sz. terasz még a jégkorszakot megelz idben keletkezett.

A jégkorszakot megelzen a Duna hordaléka finomabb és görgetettebb volt, mint a

glaciálisok idején í 13]. A jégkorszakok alatt ugyanis a jégtakaró környékén lev terü-

leteken olyan nagymérv volt a kzetaprózódás és a törmelék felhalmozódás a lejtk

aljában, hogy a folyók a megnövekedett mennyiség és durvább hordalékukat rövidebb-

hosszabb szakaszok megtétele után alsószakasz jelleggel hamarabb lerakták, görgetett-

ségük így alacsonyabb, mint a pliocénkori kavicsoké.

A pliocénban a folyó kavicsait hosszabb irton szállította, mert egyrészt az apró-

zódó kzetek a magasabb hegységi régiókban voltak, másrészt a Duna a pannóniai

tenger visszahúzódása után meglehetsen kiterjedt, egységesebb magasságii felszínen,

hatalmas területen kanyaroghatott, hordalékát görgetve. A legmagasabb egyben legid-

sebb, valószínleg pliocénvégi VII. sz. terasz ennek a kavicsanyagnak lenne a maradványa
és így mind a magas görgetettség, mind a ^’l

.

(pleisztocén eleji) terasz görgetettségétl

való jelents eltérés indokolt lehetne.

5. Az egyazon teraszból vett kavicsminták görgetettség! foka rövidebb szakaszon

belül azonosnak, vagy közel azono.snak bizonyult (Cinkota, Diósi-féle bánya V. sz. terasz

V =7,1, Cinkota, Elvárosi vasút mellett v = 7,0, Pestlrinc, Vecsési határ v = 7,0, —
mindhárom mérés 10— 15 mm átmérjií kavicsokon történt).

6. A táblázat adataiból feltnik, hogy a Gyálpuszta 120 m tszf., Alsónémedi

110 ni tszf. és Délegyháza 110 m tszf. magasságú kavicsgödrei annak ellenére, hogy a

Pesti-síkság déli részén alacsony szinten vannak, görgetett.ségük alapján a IV. sz., illetve

az V. sz. teraszokhoz sorolhatók. Ez ifjabb bizonyítékot nyiijt arra, hogy Budapest
térségében a magasabb teraszok fokozatosan lealac.sonyodnak [12, 13].

7. A vizsgálatok eredményébl tehát látható, hogy a cpv módszer alkalmas egy-

részt a pliocén-pleisztocén, másrészt a pleisztocén és a holocén teraszkavicsok elválasz-

tására is (Dunaszentmiklós VII. (pliocénvégi) v = 7,5, Dnnaahnás Kpite-hegy (pleisz-

tocéneleji) v = 6,3, Almásfüzit (jelenkori) v = 7.5).

Vizsgálatainkat kiterjesztettük a \'isegrádi szorosban kb. 350 tszf. magasságban
található kavicsanyagra is (14. sz. minta). Ennek görgetettség! értéke megegyezett

Neszmélynél

Budapestnél

Neszmélynél 6,6
(

Budapestnél 6,3
j

III. terasz

IV. terasz

5*
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a Neszmélyi szelvény VII. sz. teraszáéval, (7. sz. minta), így Nagymaroson, a Kereszt-

bérc oldalában lev kavicsanyaggal azonos kialakulású lehet.

8. A Budapest Kerepesi-iiti terasz (23. sz. minta) görgetettségi értéke v = 7,5-nél

is nagyobb. A már korábban enilitettek alapján felmerül annak lehetsége, hogy az
^

ilyen magas görgetettségi értéket mutató teraszkavicsok nem a glaciálisok alatt, hanem
az interglaciálisokban kavicsolódtak fel. ^^onatkozhat ez a Budapest környéki IIó számú
teraszra is. A görgetettségi vizsgálatokból az derül ki, hogy a Vl-tól a Ila teraszig a

kavicsok a glaciálisok alatt halmozódtak fel. A 11b terasz görgetettsége ellenben arra

enged következtetni, hogy nem glaciálisban, hanem valószinbb, hogy interglaciálisban

rakódott le.

A Pesti-sikságon ennek alapján 4 terasz glaciáliskori, egy interglaciális (Il/b)

és egy holocén terasz létezése bizonyítható. A hegység! szakaszon azonban a glaciálisok

alatti felkavicsolódások száma öt. Ez a szám azonban nem követeli meg feltétlenül,

hogy Fink [3] elgondolása szerint a glaciálisok számát növeljük, mivel a hegység!

szakaszon a kéregmozgások hatására több terasz alakulhatott ki, mint a hegységperemi

övékben [13].

9. A görgetettség növekedése a folyó hosszában lefelé haladva fokozatosan n
(Mosonmagyaróvár, Füzít, Budapest), de kimutatható csökken tendencia is, pl.

üszd kavicsainál. Ennek az lehet az oka, hogy Budapest és üszd közötti szakaszon

a kavicsszemek eltöredeznek (I. táblázat).

10. A görgetettségi értékekbl a folyószállitotta kavicsok által megtett út hosszára

következtetéseket vonhatunk le. Ennek érdekében néhány esetben kiszámítottuk a

Strausz [15] féle képlet alapján a kavicsok szállítá.si távolságait (II. táblázat).

II. táblázat

A görgetettségekb<")l a S t r a u s z-féle képlettel számított szállítási távcjlságok — Transport distance
as calculated fór roundness values by the Strausz formula

Relatív

magasság

Mintavétel
helye

Terasz

szint 0,3 mm 8 mm 10— 15 mm

Forrástól

számított

jelenlegi

Duna

hossz

km

-4 lóg
km km '4 lóg

km km '4 lóg
km km

18
20 Ács Il/b 5,9 2.301 200,0 7,0 2,730 537,0 7,4 2,886 769,0 1040

— Almásfüzítö-j telep rec. — — 7,1 2,769 588,0 7,7 3,003 1000,0 1069

78 Neszmélv IV 6,1 2,379 239,0 6,9 2,641 437,0 6,9 2,641 437,0 1071

20 Sütti földek Ub 5,9 2,301 200,0 6,8 2,652 449,0 7.3 2,847 703,0 1077

35 Tahi llb__ 5,9 2,301 200,0 6,4 2,496 313,0 7,5 2,925 842,0 1141

— Budapest—I,ánchíd ree 5,6 2,184 153,0 7,5 2,925 842.0 7,2 2,808 643,0 1174

45 Pestlrinc—Sashegy 4,0 1,560 36,30 6,7 2,613 410,0 — — — —

A görgetettségbl számított hordalékszállitás távolsága gyakran nem felel meg
a vártnak. Ezt elssorban mellékfolyók hatásának tulajdonítjuk. Amíg kis folyók eseté-

ben teraszanyagok görgetettségébl az egykori folyóhosszra csaknem biztos következ-

tetéseket lehet levonni [15], nagy folyók esetén reális képet ebbl nem nyerhetünk,
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bár egyes esetekben jó egyezéseket találunk. (Füzít jelenkori kavicsának görgetettsége

alapján számított 1000 km-es szállítási távolság megfelel a forrástól számított 1069

km-es távolságnak).

Hangsúlyozzuk, hogy a 10— 15 mm átmérj kavicsszemek görgetettsége alkalmas

leginkább szállítási távolság becslésére. Kiszámítottuk a többi szenmagyság görgetett-

ségébl is a szállítási távolságot, de mint az várható volt, lényegesen kisebb távolsági

értékeket kaptunk. (II. táblázat).

11. Összehasonlításul elkészítettük a VII. (7. sz. minta) és VI. sz. tera.sz (9. sz.

minta) 2 szemeloszlási görbéjét is. Tekintettel arra, hogy a 8 mm-nél nagyobb szemcse-

tartomány megállapítása nem történt meg, az eloszlási görbék alapján mindössze azt

állapítottuk meg, hogy a VII. sz., tehát pliocén teraszanyag szenieloszlási görbe alapján

is elválik a VI. sz. (tehát már jégkori) kavicsoktól. Ez újabb lehetséget nyújt a plio-

cén teraszoknak a pleisztocén teraszoktól való elkülönítésére (5. ábra).

12. A Duna mentén lev különböz korú teraszok kavicsainak görgetettségébl

megkíséreltük az egy-egy teraszra jellemz görgetettségi értéket nn. gadni. Jellemz értéket

a 3 szemnagyság együttesen ad. A Duna magyarországi szakaszán igen tekintélyes

távolságot fut be, ezért egy-egy viszonylag közelfekvö terület adott terasz-szmtjei alap-

ján számíthattuk csak ki a jellemz görgetettségi értéket. Xeszmély, illetve Budapest

Térségében a III. táblázaton feltüntetett v értékekkel jellemezhetjük az egyes teraszok

különböz szemnagyságainak görgetettségét.

III. táblázat

10— 15 mm 1 8 mm
,

0,3 mm
Teraszok

j

Budapest
j

Neszmély
,

Budajiest
|

Neszmély
\

Budapest Neszmély

I. és
recens

— 7,1*
7,5*

7,4* 6.3*
6,9*

5,0* 5,9*

II a. 7,2 7,0 6,6 6,8 5,9 4,9

II b. 7,6 7,0 6,7 6,9 5,7 5,5

III. 7,5* 6,8* 6,8* 6,3* 4,9* 4,8*

IV. 7.0 6,8 6,3 6,4 4,8 5,1

V. 6,0 6,6* 6,3 6,6* 4,1 6,0*

VI. — 6,3 — 7,0 — 5,2

VII. Keresztbérc
7,4

7,5* Keresztbérc
6,1*

6,9* — 4,8*

A *-gal jelölt számadatok 1
—

I adat értékei, a többiek pedig több helvröl, de ugyanazon terasz-
ból vett minták görgetettségi középértékei.

A nyert eredményeket összehasonlítottuk idsebb folyóvízi üledékek görgetett

-

ségi értékeivel, éspedig idrendi sorrendben : K a s z a n i t z k y F. oligocén [9], V é g h
S. miocén (helvét) [23], S t r a u s z L. pliocén (levantei) és pleisztocén jT5, 16], valamint
S z á d e c z k y K. E. [20] által közölt pleisztocén görgetettségi értékekkel (IV. táblázat)

.

Ha figyelembe vesszük az oligocén kavicsok magas görgetettségének felteheten
a folyóvízi szállítás melletti tengerparti utókoptatását, [9] érthet a kavicsok aránylag

igen magas görgetettsége.
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IV. táblázat

Oligocéii

Kasza nitzky
Nagykevély

Miocén

V é g h
Mecsek

Pliocén

Strausz — Donáth
Mura Duna

V = 7,5
Kishárshegv
V = 8,15

V = 6.6
V p/2 = 7,7 V = 6,2 V -

- 7,5

pleisztocén terasz

Strausz— Szádeczky— Donáth szám

Rába—Mura—Dráva Duna Duna
Neszmélv

6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 '
II. sz.

6,25 5,5 6,1 6,8 6,8 IV. sz.

5,5 — — 6,8 6,6 V, sz.

liolocén

Strausz— Szádcczkr’ — Donáth
1

Rába—Dráva Duna
1

Duna
Mosonmagvaróvár

6,2 5,9

1 7,1
1

7,1

A mecseki kavicsok magas görgetettségi értéke csak a. v -\ nél
2

mutatkozik.

vagyis a p értéke nagy, ezért itt szükséges volt a v és a v-{-
2

-értékek egymás melletti

közlése. A magas p pedig arra enged következtetni, hogy ez esetben is utólagos tengeri

koptatással kell számolnunk. Áthalmozódásra találunk utalást V é g h S. [23] cikkében.

13. A S t r a u s z [15] által jelzett módon elkészítettük az ,,oszlop-diagramokat”

is, melyek a táblázat és a grafikon értelmezéseinek alátámasztásául is szolgálhatnak.

Az ábrázolásmód alkalmas még egyrészt a mellékfolyók hatásának szemléltetésére,

másrészt a folyókavics eredetének és az svizrajzi képre vonatkozó bizonyos következ-

tetéseknek levonására is .

5 ábra VII. sz- és VI. sz. terasz szemdo.szkisi görbéje. — lírain size clistrihution curves Terraccs
VII. and VI.

Strausz [15]: . .két kumulációs görbe azt a gondolatot vetheti fel,

hogy a folyó saját kavicsai mellé egy eltér gömbölyítettség, régebben leülepedett

kavicsréteget erodált és továbbvitt , .

.” — Ezt ki lehetne egészíteni a Dunával kapcso-

latban azzal, hogy ha a második kumuláció az alacsonyabb görgetettség felé tolódik el,
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mellékfolyó hatásról lehet beszélni. (Neszmély sz, terasz, 10. minta Mosonmagyar-

óvár 7. sz. terasz, 1. sz. minta) (6. ábra).

6. itbra. Xeszmcly V. sz. terasz 10— 15 mm-es, Mosonniagjaróvár I. sz. terasz 10— 15 mm-es és 8 min-es
kavicsainak ,S t r a u s z -féle oszlopdiagramja. — The S t r a u s z histogram of Terrace V. Neszmély

(fraction 10— 15 mm and Tcrrace I. at Mosonmagyaróvár (fractions 10— 15 and 8 mm).

A Dimánál érvényes S t r a u s z másik megállapítása is ; ..... lapos, széthúzott

görbe azt jelentheti, hogy hosszú a kavics-nyersanyagot felvev terület ...” Ilyenek a

Budapest környéki V. sz. teraszok oszlopdiagranijai közül ; Cinkota (20. sz. minta)

Pestlrinc, Vecsési határ (27. sz. minta) (7. ábra).

7. ábra. Cinkota (Uiósi f. kavicsbánya), (V. sz. terasz)
;
Pestlrinc (Vecsési határ), (V. sz. terasz) 10-15

mm-es kavicsainak S t r a u s z-féle oszlopdiagramja. — S t r a u s z-histograms of the 10— 15 mm
fraction of the Cinkota V. terrace (upper gravel pit of Diósd) and of the same at l’estlörinc (Vecsés).

14. Strausz szerint elkészítettük az összevont oszlopdiagramokat, azaz egy

oszlopban ábrázoltuk a 6-— 9, 1—4-es görgetettség kavicsok százalékainak összevont

értékét, s végül középen az 5-ös görgetettség kavicsok százalékait.

-ú tapasztalat szerint ezek hasonló jellegiínek mutatkoznak, mint a

Strausz által közölt pleisztocén oszlopok. A pleisztocén oszlopdiagramok esetén

a baloldali oszlop emelkedik ki, a 6—9-es görgetettség kavicsok uralkodnak. Ennek a

V
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rtára.S t r a u s z-féle összevont oszlopdiagramok változása a szemnagysággal. (.Vlsónémedi IV. sz.

terasz.) (30. sz. minta.) — t'ariance of condensed Strausz histograms \vith''grain size Terrace IV. at .\lsó-

némedi, Sample 30).
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kiemelkedésnek mértéke a szemnagyság csökkenésével fokozatosan csökken. A 0,3

mm-es szemcséknél megfordul a helyzet, az 1
—4 -es görgetettséget jelzk emelkednek

a többi fölé (Alsónémedi IV. sz. terasz, 8. a. b,, c ábra).

Összehasonlításul közöljük (9. ábra) S t r a u s z egyik pliocén /levantei. Mura
kavics (9a) összevont oszlopdiagramját és az általunk elkészített pliocén (Dimaszent-

miklós VII. sz. terasz
;

8b ábra) teraszáét, egy S t r a u s z által közölt- fiatalabb pleisz-

tocén Dráva-kavics (9c) és egy általunk elkészített pleisztocén diagramot; Tahi llb terasz;

(9c 16. sz. minta 8d. ábra). A megegyezés jó.

15. Egyes lelhelyek kavicsanyagának görgetettségét háromszögdiagramban

ábrázolva a következ tapasztalatokhoz

vezetett : A 0,3 mm szenmagyságú homok-
szemek eloszlási területe nagy kiterjedés, a

mért 25 szemcse ersen szórtan helyezkedik

el a háromszögön belül. A 8 mm-es szemcsék

eloszlása már kevésbé szórt, s mindinkább
a jobboldali alsó mez felé összpontosul.

A 10— 15 mm-es szemcsék a jobb-

oldali mezt foglalják el, nagyobbrész a

p ~ Q vcnalat (Gyál V. sz. terasz
;
29 sz.

minta) (10. a, b, c. ábra).

Erre vonatkozóan már Kasza-
nitzky F. is tett megállapításokat [9].

Külön háromszögeken ábrázoltuk az

egyes terasz-szintek 1

0

—
1 5mm szemnagyság

görgetettségi középértékeit a budapesti (a)

és neszmélyi (6) szelvényben. (11 a.b, ábra).

A pliocén teraszok kiugró értékétl

eltekintve a görgetettségi középérték válto-

zás a magasablj terasztól az alacsonyabb felé

fokozatosan növekv jelleggel köthet.

16. A 12. a, b, c, d ábrák az V, I\',

II/; és Ila sz. teraszok görgetettségi közép-

értékeit jelzi. Ezekbl a terasz-szintekbl

Ili. úgy véltük elegend adat állt rendel-

kezésre ahhoz, hogy egy-egy terasznak cpv

háromszögdiagramon való eloszlási mezjét
megadhassuk. A II. sz. [\2 d. ábra) és IV. sz.

{\2b. ábra) teraszoknál az eloszlási mez a

Duna vdzsgált szakaszán jól elhatárolt, tehát

a görgetettségi középértékek közel egyezek,

az egyes szemnagyságok jól elkülönülten

helyezkednek el.

A 116 .sz. ( 1 2c ábra) és Y. ( 1 2d, ábra) sz.

teraszoknál — a pontok két részre különül-

nek, egy neszmélyi és egy budapesti mezre, az egyes szemnagyságok mezje összefut.

Az egyes terasz-szintek tehát eloszlási mezik alapján is jellemezhetk.

Az elért eredmények alapján felmerülhetne olvau további vizsgálatok szüksé-

ge.sségének gondolata, melyek eredményeként felteheten lehetvé válna az Alföldön

a mélybesüllyedt folyóvízi rétegek követése, azonosítása, elssorban a kis szemnagy-

ságok segítségével

.

9. ábra. Összevont oszlo])diagrainok összehason-
lítása S transz [5] pliocén (a), Dunaszcnt-
miklós VII. sz. terasz (b), S t r a u s z pleisztocén
(c), Tahi Il/b. sz. terasz (d) adatai alapján. —
Comparison of condcnsed histograins. (a) Pliocene
altér Strausz, (b) Terrace VII at Itunaszent-
niiklós, (c) Pleistocene after Strausz, (d)

Terrace Il/b at Talii.



10. ábra. Gyál (29. sz. minta) V. sz. terasz
három szemnagyságának cpv értékeit ábrá-
zoló háromszögdiagramok, (a, b, c.) —
Triangle diagrams illustrating the cpvvalues
o£ three fractions (a, 1), c), of the Terrace \'.

at Oryál {Sample 29).

Il.abrii. .-\z egyes terasz-szintek görgetettségi középértékei háromszög-diagramon, a) Ibidapesti sztlvénv.
Jelek: I . (.mkota (elvárosi vasút m.) terasz, pleisztocén, 2. Kistarcsa V. terasz, pleisztocén, 3. ,4rpádföíd
T\ . terasz, pleisztocén, 4. Rákosszentmihály III . terasz, pleisztocén, 5. Bp. Kerepesi-út, Ilb. terasz, pleisz-
bicen, 6. Bp. Rngels-tér lla terasz, pleisztocén. 7. Bp. Lánchíd, jelenkori— hí Neszmclyi szelvény. Jelek:
1. Dunaszentmiklós VII. tera,sz, pliocén, 2. Köpite-hcgy VI. terasz, pleisztocén, 3. Neszmély V. terasz
jneisztocen, 4. Neszmély IV. terasz, pleisztocén, 5. Neszmcly III. terasz, pleisztocén, 6. Süttö Ilb terasz,
pleisztocén, 7, Tatai-folyó m. Ila. terasz, pleisztocén, 8. Filzítö, jelenkori : —-Werages of the individual
terrace horizons, as represented by the triangle diagram a) The Budapest profile: 1. Cinkota, local
tram stop, V (l’leistocene) 2. Kistarcsa, V (Pleistocene), 3. Ári>ádföld IV (Pleistocene, 4. Rákosszentmihály
III (Pleistocene), 5. Budapest lift (Pleistocene) 6. Budapest Ilii (Pleistocene) 7. Budapest Chain Bridge
ÍRecént). ft) The Neszmély profile: I. Dunaszentmiklós \TI (Pliocene), 2. Kpite Hill ^T (Pleistocene)
3. Neszmély V (Plei.stocene) 4. Neszmély IV (Pleistocene). 5. Neszmély III (Pleistocene) 6. Süttö II ft

(Pleistocene) 7. Tata river bed II a (Pleistocene) 8. Fzitö (Recent).
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1 2. ábra. A teraszok három szemnagyságának görgetettségi középértékeit ábrázoló Iráromszög-diagiamok.
n) Az V. sz. terasz. Jelek : 1. Neszmély, 2. Cinkota (elvárosi vasút m.), 3. Kistarcsa, 4. Cinkta (Diósi f.),

5. Káko.=keresztür, 6. Pestlrinc (Vécsési határ), 7. Pestlrinc (Sashegy), 8. Gyál, bi A IV. sz. terasz:
Jelek; 1. Árpádföld, 2. Délegyháza, 3. Alsónéniedi, 4. Csörögi Öreghegy, 5. Xeszinély, 6. Dunaalmás,
c j IIö. sz. terasz. Jelek : 1. Ács, 2. Sütt, 3. Tahi, 4. Budapest. Kerepesi-út, dl Ila sz. terasz. Jelek ;

1. Gyrszentiván, 2. Dunaalmás, Tatai-folyó mellett, 3. Vác, 4. Budapest, Engels-tér, 5. Csepel sziget —
.Avefage roundedness values of the three grain size fractions, as represented by Triangle Diagrams ; Térrace
V. : I. Neszmély, 2. Cinkota, 3. Kistarcsa,, 4. Cinkota, 5. Rákoskeresztúr.' 6. Pestírinc-Vecsés, 7. Pe.st-

lrinc-Sa,shegy, 8. Gyál. Terrace IV. : 1. Árpádföld. 2. Délegyháza. 3. Alsónémedi, 4. Csörög Old Hill,

5. Ne.szméh’, 6. Dunaalmás. Terrace lift; 1. Acs, 2. .Síittö, 3. Tahi, 4. Budapest, Kerepesi street. Terrace
lla: 1, Gyrszentiván, 2. Dunaalmás, by the Tata river bed. 3. Vác. 4. Bp. Engels S(|uare. 5. Csepel Isié.
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Investigations on the roundness of Danube terrace gravels

by É. DOXÁTH PÉCSI

Terrace gravels of the Hungárián section of the Danube were studied by the cpv
inethod. Within this work, the Neszmély and Budapest valley profiles containing coni-

plete terrace sequences were alsó evaluated. (Fig. 4.) Roundness valties were determined
on the 10 to 15 and 0,3 and 8,0 mm fractions. Roundness values are summarized in

Table I. Front the results obtafned the following main conclusions may lie drawn :

1 . There are well-defined systematic differences in roundness of terrace gravels of
different ages, roundne.ss geiierally increasing towards younger formations.

2. It is possible throughout to distiuguish Danube gravel front gravels of tribu-
taries and abrasion products by the values of roundness. Useftil data were obtained fór
correlating ntorphologically ill-defined terrace horizons. In this way it became possible
to establish the correct age of the terrace.

3. Within river sections of smaller leitgth, the roundness of gravel santples of a
given terrace has shown bút little variance (Table I.).

4. The roundness of Pliocene, Pleistoceiie and Holocene gravels is significantly
different, the Pleistoceiie ones being mucit less rounded than the other two (Table f,

I'igs. 1
—2.)

5. Differences in roundness of the gravels of main stream and tributaries were
demonstrated. Danube carries intensely rounded gravel, while the gravel of the tribu-
taries is more angular. (Table I).

6. The graph indicating the average roundness of the three fractions in Section
II has shown in several cases traces of cliniatic and other changes having occurred in the
draiiiage area of the river (Figs. 1—2).

7. The di.stance of transport of Danulte gravel cannot be given on the hand of the
S t r a tt s z formula, partly because of contamination by tributaries, partly because of
the reworking of more ancient terraces int younger ones, and lastly because transport
distance is shortened in the coitrse of glaciaí periods. Fór Holocene terraces there is a
good agreement of nteasured and comjtuted transport distances. (Table II).

8. By the aid of triangle diagrams the iiidividual grain size fractions can be clearly
distinguished and it is possible to defiiie the characteri.stic fields of occurreiice of the
individual terraces (Figs. 10— 1 1).

/



GORCEIXIT FELSBÁNYÁRÓL (BAIA SPRIE)
TOKODY I.ÁSZLÜ, MÁXDY TAMÁS és NE:SIESXÉ VARGA SAROLTA

Összefoglalás: A gorceixit eddig ismeretlen kristályai Felsbányán fordultak el, rajtuk egy mere-
dek romboéder és a bázis jelent meg. A gorceixit a háromszöges rendszerben kristályosodik. Hex. cella
állandói ; aj, 1 1,26A, cj, = 14,12 A, a romboédercelláé : a^ = 8,02 A a = 89“06. Z = 2. c/a = 1,254.
Hasadás (0001) sz. igen rossz. Törés egyenetlen, kissé kagykós. Keménység 5,5, közel 6. Fajsúly 3,3226, a
röntgenadatokból számítva 3,2976. A felsbányái gorciexit színtelen. Áttetsz, mikroszkópban átlátszó.
(9pt. egytengely pozitív, e = 1,625, oi = 1,6Í8, e — m = 0,007. Pleolyoizmus nincs. Áz elemzésbl
számított képlet : Ba, Ca[Al(ÜH),] 4 (P04)2 • 2H,0. Keletkezése felszínhez közeli foszforsavas oldatokból
történt.

H ii s s a k a brazíliai ,,favas”-ból aluminium-foszfátásványokat írt le [5]. Eze-

ket általáno.san a következleg jellemezte :

,,Hydropliosphate von Thonerde, vorherrschend mit spec. Gew. von 3,14 — 3,19,

die ausser viel P2O5 und AI2O3 noch CaO, BaO, PejOg = 12— 14 Procent enthalten und
meist ziegelroth gefárbt sind.

Solche Thonerdephospliate finden sich nicht selten auf Klüften in zersetzten

Schiefem des vStaates Minas Geraes und fand ich dieselben auch verschieden gefárbt auf

.Klüften eines Quarzganges, dér den Gneis des Flussbettes Rio Sáo Francisco bei Joazeriro,

Bahia, durcliquert, wieder”.

Hússá k az un. ,,foszfát-favas” ásványait részletesen is tanulmányozta [6] és

a Ba-Al-foszfátot g o r c e i x i t -nek nevezte el. H. Gorceix, az oruro pretoi

bányászati iskola els igazgatója tiszteletére, aki a brazíliai gyémánttartalmú homok
elterjedésérl és a gyémánt kísér ásványairól az elsk között közölt alapos tanulmányokat.

A gorceixit a brazíliai gyémánthomokban gyakori ásvány. Késbb megtalálták

Afrikában (S. Rhodesia, Gold Coast. vSiera Lebne) és Brit-Guayanaban [1,8,1. Mindenütt

a gyémántot kíséri és mindig görgetegekként, kristályokban azonban sohasem találták.

Els szerz (T o k o d y L.) évtizedek óta foglalkozott Felsbánya ásványaival

és azokat számos közleménylfen ismertette, azért különösen megragadta figyelmét egy

régebbi gyjtésbl származó ásvány, mely a bányahely egyik ásványával sem volt

azonosítható. A vizsgálatok során kétségtelenül bebizonyo,sodott, hogy az ásvány

gorceixit.

Felsbányán a gorceixit a keleti bányaterület érctelérein jelent meg, sajnos, a lel-

hely közelebbi adatai hiányoznak. A felsbányái gorceixit legmeglepbb sajátsága, hogy
az eddig ismert elfordulásokkal ellentétben, nem görgetegekben, hanem szép kristályok-

ban volt található.

A nevezetes lelhelyrl a Magyar Nemzeti Miizeum Ásványtára két kb. 10x8
cni-es darabot és néhány kisebb törmeléket rzött. 1956 október havában az Ásványtárat

tz pusztította el s ekkor a gorceixit-példányok is megsemmisültek. Szerencsés véletlen

következtében az elemzésre átadott anyagokból egy diónagyságú darab megmenekült a

jmsztulástól .

A felsbányái gorceixiit jfarányi kri.stályai szivacsszer tömeget alkotnak, melyet

helyenkint vékony, sárga-barnásvörös vasas bevonat borít, ami híg sósavval könnyen
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eltávolítható. A gorceixit-kristályok között olykor terniéskén-kristályok ismerhetk fel.

Az a-kén-kristályokon az uralkodó p(lH) mellett az alárendelt c(OOl) állapítható meg
;

a kristályok kifejldése zömök piramisos.

A szivacsszer tömeg teljes egészében parányi gorceixit-kristályok halmaza.

A kristályok mérete nem éri el a 0,5 inm-t. Sohasem találunk egyedül álló kristályt,

mindig egymással szorosan összenttek és általában buzogányra emlékeztet csoport-

ban jelennek meg. Ilyen csoportot tüntet fel az 1 . ábra niikrofotografiája. Csak ritkán

sikerül néhány egyénbl álló kristályokat különválasztani (2. ábra).

7. ábn>. r.orcei.vit kristálycsoport. Naivitás 120x . 2. ábni. Gorceixit néhány kristálya. Nagyítás 195x .

Kristallgruppe (les (xrccixits. Vergr. 120x. Hinige C.orccixit-Kristallc. Vergr.' 195x.

A kristályok kicsinységük miatt gonioniéterrel nem mérhetk. Mikroszkóppal

vizsgálva, a kristályokon egy meredek romboéder és gyakran a bázis ismerhet fel.

A romboéder lapjai a (hOlil)
; (0001

)
éllel párlinzamosan ersen rostozottak (1 . és 2. ábra).

A gorceixit a háromszöges (trigonális) rendszerben kristályosodik. li megállapitást meg-
ersítik a röntgen-vizsgálatok.

A gorceixit kristályszerkezete ismeretlen. P a b s t részleteiben nem ismeretes

megállapitása szerint : ,,Hexagonal—R” rí
j,

A felsbányái gorceixit szerkezetének meghatározása a kristályok kicsinysége

miatt csak porfelvétellel volt lehetséges (Mándy T).

Két felvétel készült. Az egyik szüretien PeKa-sugárzással radián átmérj kam-
rában. (P'eszültség 40 k\, áramersség 12 illetve 6 mA, exp. id 3 illetve 6 óra). A másik
azonos jeörülmények között CuK« — sugárzással.

Mindkét diagram vonalaiból, a kimérés hibahatárain belül, azonos d|,ki-értékek

számíthatók. A 3. ábra az FeKa-sugárzással készült felvételt mutatja.

-\z indexelés hatszöges cella alapján történt és kitnt, hogy a szerkezet romboé-

deres cellát követel nieg : a gorceixit tehát a háromszöges rendszerben kristályosodik.

A háromszor primitív hex. cella állandói: a/, 11,26Á,C/, ^ 14.12 Á, illetve a rombo-
édercella : a,^ — 8,02 Á, r^ = 89°06’. Tengelyaránv c/a = 1,254. A roniboédercella

3. ábra. C.ovceixit I)cl)ye-Scherrer felvclelc. I'eKy,?— 30 kV- II mA--6 Óra. Dcbvc-Schcrrcr-
Diagramm des Gorceixits. l'eKa/3 30 kV — 11 mA 6 Stmidcn.
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1,90 ^ 2 molekulát tartalmaz. Cellatérfogat V = 516,8^. A reflexiók kis száma miatt a

tércsoport nem határozható meg. A dhkl-értékeket, intenzitásokat és hidexeket a követ-

kez táblázat tartalmazza :

üm-í a
1

(becsült) Index A
'

I

(becsült) Index

5,66 4 1 10 1,4890 1 523
3,518 3 1 13,21

1

1,4636 1 612
2,920 5 220 1,3883 1 701
2,789 1 303 1,2868 2 428
2,423 1 223.401 1,2004 2 339
2,165 4 116,410 : 1.1675 1 0.0. 12
1,8960 3 330,324 1,141 1 1 618
1,7441 3 333,511 1,1 198 1 627
1,6373 1 600 1,1096 1 529

A felsbányái gorceixit hasadása a (0001) szerint igen rossz. Törése
egyetlen, kissé kag^dós. Keménysége 5,5 közel 6. Az irodalomban általában a

6-os keménység szerepel. Egyedül H u s s a k utalt a kisebb keménységre, de megje-

gyezte, hogy megközelíti a 6-ot [6].

F a j s ú 1 y : 3,3226, a röntgen-adatokból és az elemzésbl nyert képletbl

számítva 3,2974.

H u s s a k a különböz lelhelyek különböz szín gyémánthoniokjaiban talált

gorceixit görgetegek fajsiilyát meghatározta és a következ eredményekre jutott [6] :

Barna favas Rio Abaété, gorceixit fs 3,098—3,101

Sötétbarna favas Rio Abaété gorceixit fs 3,123

Világosbarna favas Rio Parnahyba gorceixit fs 3,036 és 3,049

Fehér favas Diamantma gorceixit fs 3,095

Macgregor délrodéziai anyaggal állapította meg az eddig ismert legnagyobb

gorceixit-fajsvilyt, 3,185. )8], de a felsbányái gorceixit fajsúlya ezt is felülmúlta.

Az alunit, — beudantit, - hamlinit sorban a fajsúly a kémiai összetételtl függen
ersen változik. Ez a változás a gorceixitnél is észlelhet és a különböz lelheh'ek

anyagán megállapítható. A fajsúly-változás oka a gorceixit esetében is az eltér kémiai

összetételben kereshet. A megoldást megnehezíti illetve bizonyos mértékben akadályozza,

hog>’ csak három régebbi és az itt közölt, elemzésre és a hozzájuk tartozó fajsúlyokra

támaszkodhatunk

.

A rendelkezésre álló adatok :

!
- BaO

1

'

1

Caü
[

; CeO
'

1

AbO.,
i

1

IbOs H;0 E,gyéb (isszesen
j

1 :

D

1. 15,42 3,55 1,55 35,00 22,74 14,62 6,32 99,20 3,101
2. 15,30 2,24 2,35 35,20 21,47 14,73 8,92 100,21 3,098
3. 11,88 — 7,00 37,96

1
22,39 ! 15,05 6,29 100,57 3,185

4. 12.37 4,64 — 35,31
i

25,03 18,29 4,26 100,30
!

3,3226

1 . Egyéb 2. Egyéb 3. Egyéb 4. Egyéb

Fe.Oj 4,10 Ee.Oa 1 ,67 yigO 1,28 :\igO 0,10
TiO.. 0,67 TiÖ.. 0,75 Ee,0, 3,76 Fe.O 3,00
SiOo 1,55 SiOj 6,05 ,SiC). 1,25 MnO 0,41

TiO, 0,09
SiO. 0,20

1., 2. Rio Abaéto, yiinas Geraes. K.O 0,35
3. .Somabula, Dél-Khodesia. Na,0 0,07
4. l-'dsbánya. ZrOí 0,04
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o CaO
*CeO

’ xTepOs

I

i

i

i

i

i

i

2 =
3. 101

fajsúlvok összefüggése— Zusammenhaug dér Zusanimensetzuiig mid des spezi-

fischen Gewichtes.

és legkisebb fajsíily szám közti különbség 0,225. Bár alapjában

rések adódnak, megkísérelhetjük eredetüket az alkatrészek súly-

1 keresni.
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A diagramból kitnik (4. ábra), hogy a fajsúly növekedésekor a BaO és FegOj súly-

százaléka csökken, viszont a CaO és AI2O3 valamint P2O5 és HgO növekszik. Vagyis a

gorceixit fajsúlyának növekedésekor a legnagyobb fajsúlyú alkatrészek (BaO fs. 5,00 és

Fe20s fs. 5,12) súlyszázalékos csökkenése és a kisebb fajsúlyú alkatrészek (AljOg fs. 3,85

és CaO fs, 3,20) súlyszázalékos növekedése jár együtt. F'eltehetleg a Ba helyére Ca, a

Fe3 - helyére A1 kerül. E feltételezést elfogadva megállapítható, hogy a fajsúly növekedé-

sekor si'xlyszázalékban csökken elemek sugara nagyobb (Ba 1,34, Fe"® 0,64), mint a

súlyszázalékban növekv elemek sugara (Ca 0,99, A1 0,51), Ugyanez a megállapítás

érvénvés az atomsúlyokra is (Ba 137, 37 ;
Fe 55,84 ;

Ca 40,07 ;
A1 27,1).

Elzket összefoglalva : fajsúly növekedésekor a nagyobb fajsúlyú, nagyobb
atomsxxlyú és nagyobb ionsugarú alkatrészek súlyszázaléka csökken, viszont a kisebb

fajsúlyú, kisebb atomsúlyú és kisebb rádiuszú alkatrészek súlyszázaléka növekszik.

Utóbbiak súlyszázalékos növekedése mintegy kiegyenlíti a nagyfajstilyú alkatrészek

súlyszázalékos csökkenését.

Az ismertetett változások következtében a kristályrács térkitöltése tömöttebbé

válik és a rácsméretek csökkennek. A rácsméretek csökkenését a gorceixit esetében

egyelre nem igazolhatjuk, mert a jelen dolgozatban közölteken kívül más adatokkal

nem rendelkezünk.

Ismeretes azonban, hogy azonos szerkezet vegyületekben az egyik — vagy másik

alkatrész kicserélésekor a fajsixly, keménység és rácsméretek megváltoznak.

Legismertebb példa a kalcitsor, melyben a kation sugarának csökkenésével a

fajsúly növekedése és ugyanakkor a rácsállandó a csökkenése és az a-szög szétnyílása jár

együtt.

Katijin A a a

CaCOs 1,05 2,71 6,41 101°55'

JInCOa 0,83 3,68 6,01 102°50'

Z11CO3 0,83 4,45 5,87 > 103°30'

l-'eCOs 0,80 - 3,89 6,02 103°05'

-AlgCO, 0,75 2,96 5,84 103°20'

A hematit a-Fe20- és korund a-Algüg szerkezetében a kation sugarának csökkenése

növeli a keménységet és a rácsméretek ugyanúgy változnak, mint a kalcitsorban.

1 1

Kation A
j

i

K. i

1

a

1

' a

Pe.O, 0,64 6,5 5,42 55° 1
4'

AljOs 0.51 9,0 5,13 55° 16'

Az említett vegyületek — melyekben izomorf helyettesítések lehetségesek— uieg-

ersíteni látszanak a gorceixit fajsiilya és oxidjainak súlyszázaléka között magállapított

feltevésünk valószínségét.

A gorceixit optikai tulajdonságait elször H u s s a k ismertette.

A brazíliai goerceixit színe világos-sötétbarna
;

a színezdés inkább cériumföldektl,

mint vastól ered . Mikroszkópban színtelen, gyenge fény- és kettstörésü. optikailag egy-

tengely, pozitív [6].

M a c g r e g o r szerint a délrodéziai gorceixit színe vörösbarna, szürke, .únizotróp;

11 = 1,62 [81.
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A gorceixit törésmutatóját elször G a u b e r t határozta meg, n = 1,6253 [3].

Az ásvány üvegfény [1].*

A felsbányái gorceixit szintelen. Áttetsz, mikroszkóp alatt átlátszó. Anizotróp.

Optikailag egytengely pozitív. A (ÜOO 1 )
szerinti hasadási lemezeken jó tengelykép mutat-

kozik. £ = 1,625, co = 1,618, £— (o = 0,007, (A törésmutatókat Mauritz B. pro-

fesszor volt szíves ellenrizni), Pleokroizmus nem figyelhet meg, P'eltn, hogy a

brazíliai [3], a délrcdéziai [8] és a felsbányái gorceixit kémiai összetétele, fajsiilya és

színe egymástól lényegesen eltér, de az e-értéke (1,625) teljesen azonos.

A felsbányái gorceixit kémiai elemzését Nemesné A^arga S. végezte a

következ eredménnyel ;

.Százalék

vSiO 0,20
TiO',. . . 0,09
AI.Ö, 35,31
Fe'.Oi
MnO 0,41
IMgO 0,10
CaO 4,64
K..O 0.35

Százalék

Na.O
IbOs .

4 11,0
BaO .

ZrOj .

0,07
25,03
18,29
12,37
0,04
0,77

100,67
^37

100,30

A fenti adatokból számítható képlet (Ba, Ca) [Al(OH2)]4(P()4)2 • 2H2O
H u s s a k szerint [6] a gorceixit kémiai összetételét a BaO. (Ca, Ce)0 • 2A12Ö3-

P2O5 • 5H2O (anal. G. P' 1 o r e n c e) képlet fejezi ki illetve Dana szerint BaAl3(P04)2

(0H)5 • HjO vagy BaAl4(P04)2(OH)g • H2O. Hussak képletével azonos F a r r i n g-

ton [2, 1] és M a c g r e g o r formulája [8], Strunz ásványtani táblázataiban a

Ba AI3H [(OH)gj
j

(PÜ4)2
!

képlet szerepel (1 1], R a m d o h r [10] szerint a gorceixit össze-

tétele Ba Al3[(OH)g, (PO4PO3OH]. M a c h a t s c h k i az alunit-csoport kristálykémiai

képletét a következleg írja : ABgCgDgEg illetve B[“ '

‘I Cg(Dl'‘! E4)2 trg C®,,— R3m
és a hamilinit (= goyazit = bowmanit) összetételét SrAl3(OH)g [POJ4, [PO3 • OH]
alakban közli TIO], aminek megfelelen a gorceixit Ba Alg(OH)g [PO4] [PO3 • OH] lenne

[9], Hey a Ba Al3P20,(0H), képletet fogadja el [4], Kleber és W i n k h a u s

vizsgálatai szerint az alunit csoport ásványai határozottan anizodezmikus szerkezetek

[7], Kristálykémiai képletük W'l® ®l Y^®! [(OH)g
|

(z04 ) 2 ], melyben a gorceixitre W = Ba,

Y = A1 (H),z = P, tehát Ba Al 3H[(OH)g i P04 ) 3 ], ugvanazt a képletet közli S c h ü 1 1 e r

is [12],

A rendelkezésre álló néhány grorceixit-elemzés szerint az analitikailag nyert

tényleges és a fenti képletekbl számított összetétel között lényeges eltérés van. Legjobb

az egyezés a Dana-féle [1] BaAl4(0H)g(P04)2H20 formulával, ha a felsbányái gorce-

ixit összetételében az egy molekula kristályvíztöbblettl eltekintünk : Ba Al4(0H)g(P04)2

• 2H2O. — A Ba és Ca helye szerkezetileg minden l)izonnyal azonos, ez következik a gor-

ceixitelenizések változó Ba : Ca arányából is. A képlet több vonatkozásban eltér az ahmit-

plumbogummit-csoport kristálykémiai típu.stól, így a Ba : Al= 1 : 4 atomarány, az (OH)g

és a kristályvíz tekintetében.

A gorceixit bázislapszerinti észrevehet hasadásából arra is következtethetünk,

hogy az említett Al- és OH-felesleg a bázislappal párhuzamosan beépül hidrargillit-

rétegbl ered és feltehet, hogy a gorceixit a Ba Alj(OH)g(P04) (PO3OH) és az Al(OH)3

molekulákból összeépült kevert szerkezet volna. Ez azonban csak akkor fogadható el,

ha a hidrargillit-réteg jelenléte közvetleti bizonyítást nyer.

Felsbányán a gorceixit eredeti keletkezési helyén fordult el a keleti bányamez-
ben, ahol a fejtések csak a felsbb szintekre szorítkoztak

;
maguk a telérek is viszony-

lag kis mély.ségben ágazódtak ki legyezszeren a ftelérebl. A gorceixit — mint másod-

6 Földtani Közlöny
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lagos ásvány — a felszínliez közel foszforsavas oldatok hatására keletkezett. Kis mennyi-

sége és ritka elfordulása megokolt. A felsbányái ásványokban a gorceixit alkotórészei,

kémiai elemei csak néhány ásványban — melyek közt több ritka ásvány szerepel —
mutatható ki [13]. Az Al az adulár, ankerit, dietrichit és laumontit, a Ba a barit, a Ca az

ankerit, gipsz, kalcit, laumontit és sziderit. a P a diadochit alkotórésze. Mindezek az

ásványok szintén a felsbb szinteken jelentek meg.

IROD-VhO.M — LITHR.tTUR

1 . Dana: •Sy.'^tem of Mineralogy. Ch. P a 1 a c h e, H. Herma n, Cl. 1' r o n d e 1. Vol. II.

Xcw York. 1951. 8.33.'— 2. F a r r i ii g t o ii, O. C. : Studies of brazilian favas. — Am. Journ. Sci. IV.
Ser. 41. 1916. 355—360. — 3. G a u b e r t, P. : Sur les indices de refraction de quelques minéreaux. —
Bull. soc. min. francé. 30. 1907. 108. 4. H e y, M. H.: .\n index of niinerals species and varieties. Second
ed. lyondon. 1953. 233. — 5. H u s s a k. El; Min. Notizen aus Brasilien (III. Teil) — Tschermak’s
Min.-Petr. Miit. 18. 1899. 334—359. — 6. Hussak, E. : t'ber die sogenannten „Phospliat-Eavas”
dér diamantführenden Sande Brasiliens.— Tschermak’s Min.-]x;tr. Mitt. 25. 1906. 335—344 7. K 1 e b e r,

\V. - W i n k h a u s, B. : Homöo- u Isotypiebeziehimg d. Phosphat-KIasse. — Fortschr. d. Min. 28.

194Ö.Heft. 2. 180— 181. — 8. M a c g r e g o r. A. M. ; (k)rceixite from Southern Rhodesia. — Bull.

Imp. Inst. London. 33. 1941 . 399—401 . Min. .\bstr. Vol. 8. 1 941- 194L 274—275. — 9. Machatschki,
F. : S]->ezielÍe Mineralogie auf geochemischer Grundla,ge. Wien. 1953. 338. — 10. R a m d o h r. P. ;

Klockmann’s Lehrb. d. 5Iin. 14. ,\ufl. .Stuttgart 1954. 506. — 11. S t r u n z. II. : Min. Tabellen. 2. Aufl.
I/Cipzig. 1949. 166. - 12. ,S c h íi 1 1 e r, A. : Die Eigenschaften d. Minerale. II. Teil. Berlin 1954. p. 54.

és/und"97.— 13. Tokod y L. ; Felsbánya ásványai geokémiai szemix>ntból. (Die Mineralien von
Felsöbánva in geochemisclíer Betrachtung).'— Mát. és term. tud. érte.sitö (5Iath. u. naturw. Anzciger d.
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Gorceixit von Felsbánya (Baia Sprie)

Von L. TOKODY. T. MÁXDY und S. XEMES-VARGA

Dér Gorceixit von P'elsbánya konimt in winzigen trigonaleii Kristallen mit deni

steilen Rhomboeder (hOhl) und (0001) vor. a/i 1 1,26 Á, cft = 14,12 Á, bzw. ar = 8,02 Á
« ^ 89M6’. c/a 1,256. V .l6,8. Z = 2. Spaltbarkeit nach (0001) sehr schlecht,

kaum bemerkbar. Bruch tmeben, ein wenig niuschelig. H = 5,5, nahe 6. Sp. G = 3,3226.

Wasserhell, durchscheineiid-durchsichtig. (Jptisch einachsig, pozitiv. e 1,625,

(0 = 1,618, e — ío ^ 0,007. Xicht pleocliroitisch. Aus dér chemtschen Analvse berechnete
Fnnel: Ba,Ca[Al(OH) 2]4 (POi) 2

- 2Hot).
Dér (iorceixit ist als sekundáres Mineral durch Einwirktmg dér phosphorsátire-

haltingen Böstingen im oberfláchenahen Xiveau eiistanden.



ALSOPANNONIAI KOVAMÜSZAT-
ÉS KOVASZIVACSMARADVÁNYO K*

PALIK PIROSKA

(X~~XVin. táblával)

Összefoglalás; Szerz a dolgozat els részében a bogácsi alsópannóniai „sárga” homokban talált

kovainoszat maradványokat ismerteti. A felsorolt 40 kovamoszat faj közül Középeurópában 23 faj él

jelenleg. A flóralista alapján arra következtethetünk, hogy a megvizsgált homok állóvizi, még pedig
ersen csökkent sósvizi eredet, partszegélyi kifejldés és tápanyagokban többé kevébé gazdag vízben
ülepedett le. A dolgozat második részében szerz a kovamoszat maradványok között talált kovaszivacs
maradványokat sorolja fel. Utóbbiak közül érdekesek a gömb-, ellipszoid- és lenosealakú sterrasterek.
A sterrastereken kivül acanthostyl, dichotriaen, kovahorgony, plagiotriaen. különböz oxeak, desma,
mikroszklera is került el a homokmintákból. A felsorolt szivácsmaradványok tengeri szivacsokÍ)ól szár-
maznak .

A bükkalji paniióniai homokmintákat ásványtani szempontból H e r r ni a n n M.
tanulmányozta. Vizsgálatai közben több alkalommal kovamoszatokat talált. Ezeket a

mintákat további vizsgálatok céljából nekem adta át. Megállapításai szerint a homok-
minták Bogács községtl északkeletre, a fárok alsó részébl felszíni feltárásból szár-

maznak. Schréter Z. szerint alsópannóniai ,
.sárga homok”. Herr maiin M.

[1 1. 338] ,,egy maximmnos finom honiok”-nak említi.

A homok kovanioszatokban nem gazdag. Egy-egy készítményben egy, legfeljebb

két Diatoma maradványt találtam. Néha több preparátumot is át kellett vizsgálnom,

amíg egyetlen példányt láttam ismét. IMégis 40 kovanioszatfajt sikerült kimutatni, ami
a kovamoszatok nagy alakgazdagságát igazolja.

/. B A C I L L A R I O P H V T A (KOVAALGAK)

CENTRICAE

Coscinodiscace

a

e

Melosira arenaria M o o r e. A sejt korongalakú, két-négy sejtbl álló láncokat

alkotott. A disciis 40—60// átmérj. A discus sugarának mintegy részéig sugárirány-

ban haladó csíkokkal borított. A közepén kissé beniélyed s aprón pontozott. íszélén kb.

1,2 — 1,5 // széles szegély. Kerületén apró fogak, amelyekkel az egymásra illeszked sejtek

kapcsolódnak egymáshoz. A sejt oldalnézetben 20// magas, finom, hálószer rajzola-

tokkal borított (XII. tábla 26.).

* A dolgozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Xövényreiidszertaiii Intézetébe/i készült.

/

6 *
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Az európai tavak parti övében nagyon g)'akori, helyenként folyókban és \nzes

árkokban is megjelenik. Általában sekély vizek homokos partján, nedves mohák között

él, de a planktonban is. Mezotrafent.

Melosira lirata (E.) G r u n. A maradvány oldalnézetben hengeralakú, kb. 14 ju

magas. A discus 1
1 n átmérj. A mikroszkóp megfelel beállítása mellett látható, hogy

a discus a szélén vonalkázott. A köpeny pórussorai a sejt ho.ssztengelyével többé-kevésbé

párhuzamosan haladnak. 9— 10 pontsor van 10 távolságon. A keresztben haladó pont-

sorok is jól felismerhetk. A X. tábla 2. és 3. ábrán két egymással összefügg sejtfal-

fél (X. tábla 2., 3. és XII. tábla 27. ábra). Tavak partmenti övében található. Oligo—
disztrafent.

Melosira islandica O. M ü 1 1 e r. A discus kb. 7 fi átmérj, szétszórt pórusokkal

fedett. A sejt oldalnézetben kissé görbült, hengeralakú, 30^ hosszú. (Az O. Müller
által leírt forma curvata, vei spirális [15. 253] alakhoz hasonló.) A köpenyen spirálisan

haladó, eléggé durva pontokból álló pórussorok láthatók. 10^ távolságon 10 pórussor

van (XII. tábla, 28. ábra). Észak-Európa nagyobb mez- és eutróf tavainak és folyói-

nak planktonjában található. Télen tömegesen. Halofób.

Melosira italica (E.) K z. A discus 1
1

yL átmérj. Szélén, kb. a discus 1/4 részéig

terjed, sugárirányban haladó csíkokkal borított szegély van. A középs mez sima.

Oldalnézetben 10 y magas a sejt, ferde sorokban álló, apró pórusokkal fedett (X. tábla

4. és XII. tábla 29. ábra). Tavak, folyók partmenti részének planktonjában gyakori.

Halofób.

Melosira dickiei (T h w.)K g. A discus 17 ;íí átmérj, szétszórtan pontozott.

A sejt hengeralakú (X. tábla, 6. ábra). Mohák között él.

Pantocsek [22. II. 77] Czekeháza, ,Szücsi, Szurdokpüspöki elfordulásait

említi.

HyalodiscHS. L. 92. old.

Stephanopyxis broschii G r u n. A majdnem gömbalakú maradvány 36 ft hosszú

és csaknem ugyanolyan széles. A tetrésznél két 4 y vastag és 5—6 fi hosszúságú nyúl-

vány. (A nyúlvány többi része valószínleg letörött.) A sejtfal durva areolákkal fedett.

10 fi távolságra kb. 3 areola van (XII. tábla, 30. ábra). Tengerekben élt, fosszilis.

Cyclotella striata (K z.) G r u 11. A sejt korongalakú. A discus kissé hullámos.

Több sejtet találtam különböz nagyságban. A discus átmérje 71 , 63, 40 fi volt. A csíkolt

szegély 15, 1 1 és 5 fi. A csíkok jól láthatók. Kb. 9— 1 1 csík van 10 fi távolságon. A 40 ^
átmérj példányon 6 csík volt 10 //-bán. A csíkolt szegéllyel körülvett mez szabáh'-

talan alakú foltocskákkal borított. Utóbbi foltok között egy alkalommal egy többé-

kevésbé sarlóalakúan görbült pontsort lehetett felismerni. A sejt oldalnézetben 20—22 fi

magas (X. tábla 5. és XII. tábla 32. ábra). Tengerekben, de csökkent sótartalmú \-ízben

is honos. Magasabb sókoncentrációt is elvisel. Az északi területeken ritka.

Cyclotella bodanica E u 1 e n s t. A sejt oldalnézetben 35 fi széles és 10 // magas.

A discus hullámos, középrésze kiemelked. A discus szélén 1 1,5 // széles csíkolt szegély.

10 fi távolságon 11 csík látható. A csíkok fent rendszerint elágazók. A hosszabb csíkok

között helyenként rövidebbek is vannak. Két-két csík között egy sötétebb pont van.

A középs mez pontozott, a pontsorok sugárirányban haladnak (X. tábla 8., 9. és XII.

tábla 33. ábra). Nagy tavakban honos pelágikus faj.

Cyclotella socialis Schütt. A maradvány korongalakii, 34 // átmérvel. Kon-

centrikusan hullámos. A discus szélén csíkolt szegély, 10 fi távolságon 15 csík látható.

A csíkolt szegélyen l/elül pontokkal borított mez van, utóbbi közepén kis köralakú

sima terecske. A maradvány discusára valamilyen idegen testecske tapadt. (X. tábla 7.

és XII. tábla 35. ábra). Nagyobb tavak és folyók planktonjában honos. Egyes alpi

tavakban is él, pelágikus alak.
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Cyclotella meneghiniana K z. Oldalnézetben korongalakú. A discus majdnem lapos,

40 fi átmérj, a csíkolt szegély ebbl 8 /í. (C 1 e v e-I5 u 1 e r [5. 48.] szerint a sejt átmé-

rje 7—30 fi lehet.) A csíkok feltnk, a discus széle fele háromszögalakúan kiszélesed-

nek. Kb. 8 csík volt 10 fi távolságon. A csíkolt szegélyen belül helyetfoglaló mez sima

(XII. tábla. 36. ábra). Pocsolyákban, nagyobb tavakban és folyókban is megtalálható,

édes és csökkentsótartalmú vizekben egyaránt. Rendszerint a parti övben él, ritkán

a planktonban is. C 1 e v e-E u 1 e r szerint pelágikus [5. 48.] Halofil.

Cyclotella operculata (A g.) K z. A sejt oldalnézetben többé-kevésbé korongalakú.

A discus 15 fi átmérj, szélén a rádiusz feléig ér sugárirányban haladó csíkokkal.

18—20 fi csík van 10 fi távolságon. A csíkok között a discus széle felé egy pontsor lát-

ható. A középmez sima (XII. tábla, 34._ábra). Kisebb tavak parti övében, nagyobb

tavakban a nyílt vízben is él, pelágikus alak. Édesvízi, de gyengén sós vizekben is meg-

található. Oligo-mezotróf.

Cyclotella kiitzingiana (T h w.) C h a u v i n. A sejt korongalakú, tangenciális

irányban kissé hullámos. A discus 41 //átmérj. A finoman csíkolt szegély 8—9 //.széles.

A csíkokból kb. 18—20 látható 10 // távolságon. A középs mez finoman pontozott. Egy
alkalommal két sejtet találtam öftszetapadva, pedig C 1 e v e r-E u 1 e r szerint [5. 49.]

a sejtek magánosak (X. tábla 10. és XII. tábla 37, 38. ábra). Tavakban és folyóvizekben

honos. Különösen kedveli az erdei tavakat. A parti övben él, ritkán pelágikus. Édesvízi.

Cyclotella cleve-eiileviana* n. sp. A discus 74 // átmérj, a szélén sugarasan futó

csíkok. A csíkolt ré.sz a discus rádiuszának mintegy ’/s része. Küls szélén 4// széles sze-

gély. 10 // távolságon 7—8 csík van. A discus peremén fogacskák is láthatók. A közép-

mezben néhány szabálytalan folt volt. A sejt oldalnézetben korongalakú, 28 // magas.

A discus szélérl kiinduló és a szemben lev szél felé haladó, többé-kevésbé kihegyezett

fonalszer képletek némileg emlékeztetnek a Melosira gvanulata (Elír.) Ralfs fajra

jellemz nyúlványokra. Lehetséges, hogy az említett képletek egy — a kovaalgasejtet

megtámadó — gombafaj hifafonalainak lenyomatai (X. tábla 1 1 . és XIII. tábla 39. ábra).

Cyclotella niauchaiana** n. sp. A discus ersen hullámzó. 70 // átmérj, a szélén

sugárirányban haladó rövid csíkok vannak. A középs mez .sima. Ha a discus kissé

elfordult, felülnézetben két S-alakii rajzolat volt megkülönböztethet (XI, tábla 14. és

XIII. tábla 41. ábra). A sejt oldalnézetben 22 // magas, a hullámzás rajta ekkor jól fel-

ismerhet. Az egyes ábrákat ugyanarról a példányról rajzoltam és fényképeztem a sejt

különböz helyzeteiben (XI. tábla 14.. 15. és XIII. tábla 40., 41., 42., 43. ábra).

Coscinodiscus mavginatiis E h r e n b. A discus 200 // átmérj, a szélein kissé

lehajló. A lehajló szegély 19 // .széles, sugárirányban durván csíkolt. A csíkok 8 // távol-

ságban vannak egymástól. A sejt oldalnézetben lapos korong alakú. A discus areolákkal

fedett. Középarea hiányzik. Az areolák a discus közepétl kiindulva, annak széle felé

kisebbednek. Helyenként sugárirányban rendezdtek, máshol szabálytalanul helyez-

kednek el. Átmérjük közepén 5 //, a discus széle felé pedig 2,5—3 fi. Az areolák fala

pontozott (X. tábla 13. és Xlll. tábla 44. ábra). Tengerekben gyakori. Rendszerint

egyenként található.

Coscinodiscus perforatns E. H ir s t. A discusmaradvánj' 130 // hosszú és 56 //

széles. Areolákkal fedett, középen kisebb 12x16 // átmérj, rajzolatnélküli terület

látható. Az areolák majdnem köralakúak, egymáshoz simulók, többé-kevésbé sugár-

irányban haladó sorokban rendezettek. A sorok között helyenként a])ró interstitialis

íureolák vannak. Az areolák átmérje 3—4 //. (X. tábla 12, és XIII. tábla 45. ábra).

Az európai tengerek planktonjában gyakori. Rendszerint egyenként található.

• C 1 e V e - K u 1 e r, s t r i d kovaalgakutató tiszteletére, aki eaiyes kétes fajok identifiká-
iásánál segitségemre volt. Kziittal is hálás köszönetét mondok támogatásáért.

’

** :\I a n c h a K. magyar hidrobiológns tiszteletére.
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FENNATAE

Eragilaríaceae

Diatoma hiemale (L y ii g b.) H e i b. A sejt oldalnézetben téglalap alakú, 65 fi

hosszú és 18 széles. A bordák egymástól távol állnak. 3 borda van 10 fi távolságon.

A valva többé-kevésbé keskeny, elliptikus, középen' 1 6 fi széles, rajta a keresztbordák

jól láthatók (XI. tábla 19. és XIII. tábla 48. ábra). Észak-Európa és az Alpok forrásai-

ban, patakjaiban, továbbá pocsolyáiban gyakori. Édes és ersen csökkentsótartalinú

vizekben egyaránt él. A hidegebb vizeket kedveli.

Opephora inartyi H e r i 1). A sejt felületi nézetben többé-kevésbé ékalakú. 30 fi

hosszú, a közepén 1
1 fi, a csiicsoknál pedig 8. illetve 6 fi széles. Középen kissé kidudorodó.

A pszeudorafe szk. A csikók erteljesek, mintegy 4,7 csík van 10 fi távolságon (XI.

tábla 16. és XIII. tábla 46. ábra). Álló- és lassan folyó \dzek partmenti részében gyakori.

Az eutróf tavakat kedveli.

Fragilaria construens (E.) G r u n. A sejt felületi nézetében középen ersen kidu-

dorodik s így többé-kevésbé kereszt alakú. 17 fi hosszú, a középen 7 fi, a csúcsoknál

2,5 fi széles. Oldalnézetben téglalap alakú. A pszeudorafe szk. 11 csík látható 10 fi

távolságon (XIII. tábla. 55., 56. ábra). Állóvizek partmenti övében igen gyakori, a plank-

tonban is él. Édesvizek lakója, de az ersen csökkentsótartalmii vizekben is megtalál-

ható. mez- és eutróf tavakat kedveli.

E un 0 t i a c e a e

Eunotia cancellata C 1 e v e-E u 1 e r. Felületi nézetben gyengén görbült. 39 fi

hosszú, középen 8,5 fi széles. A hasi oldal majdnem egyenes. A háti oldal kissé konvex,

a lekerekített csrrcsok felé lehajtó. A vállrész többé-kevésbé jelents. csíkoltság durva,

mintegy 6 csík látható 10 fi távolságon (XIII. tábla, 47. ábra). Igen ritkán található.

Kalikofób.

Eunotia major (W. Sni.)Rbh. ívalakúan görbült. 56 fi hosszú és a középen

10 fi széles sejt. X valva középtl a csúcsok felé fokozatosan elkesekenyedik. A csúcsok

fejecskeszerek. A hasi oldal a közepénél kidudorodik. A csíkoltság szabálytalan, mmtegy
8 csík látható 10 fi távolságon (XIII. tábla, 51. ábra). Tavakban, lápokban honos, külö-

nösen az északi tájakon. Kalikofób.

Eunotia arcus E. X sejt felületi nézetben kissé hajlott, kevéssé konkáv hasi

oldallal, a háti oldal konvex. A két oldal majdnem párhuzamos. A háti oldal a csúcsok

közelében behajlik, aminek következtében a csúcsok többé-kevésbé lefzöttek. A sejt

hossza 40 fi, a szélessége középen 8 fi. 7—8 csík látható 10 fi területen (XIII. tábla, 54.

ábra). Egész Európában gyakori, a síkságon is elterjedt. Tavakban, mohapárnák között

él. Édesvizekben honos. A nemzetség többi fajaival ellentétben, a mészben gazdagabb

vizeket kedveli, tehát kalikofil.

A c h n a nt ac e a e

Cocconeis placentula E. -A. sejt felületi nézetl)en elliptikus. -A valva átmérjét

37x25 ft és 22x15 /í-nak mértem az egyes példányokon. A rafenélküli oldalon szk
pszeudorafe van. X keresztcsíkok hajlottak, rövid vonalkákból vagy pontokból össze-

tettek. Mintegy 10— 11 keresztcsík látható 10 fi távolságon. hosszanti csíkok hullám-

vonalban futnak. A rafet visel oldalon az axiális area szk. A rafe egyenes. C 1 e v e-

Euler mvében a fajnak több változatát említi. 1^5. III. 8.]. A Ijogácsi példányok

az a genuina AI a y, (22 x 15 ft, a keresztcsíkok apró pontokból állnak, a hosszanti csíkok
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kevéssé feltnk), továbbá a /? euglypta (ív.) Gr un változatokhoz (a sejt nagyobb,

37 X 25 /<, a rafe nélküli oldalon a keresztcsíkok vonalkából összetettek) mutatnak hason-

lóságot (XI. tábla, 17. 18. ábra). Édes és er.sen csökkentsótartalmn mez- és entróf

tavakban, folyókban él vízinövények epifitái.

Achnanthes delicatiila[lA z.) G r u n. Felületi nézetben elliptikus, kihúzott csiicsok-

kal. 24 /í hosszii, a közepénél 10 // széles. A rafe nélküli oldalon szk pszeudorafe. 1 lesik

látható 10 /( távolságon. A rafeval bíró oldalon a tengelymez középen kissé kiszélesedik.

Itt 12 esik van 10 // távolságon (XIII. tábla, 49., 50. ábra). Ersen esökkentsótartalmn

vizekben gyakori, de elfordul édesvizekben is. A ]iartvidéken honos.

X a V i c 11 l a c e a e

Diploneis elliptica (K z.) C 1 e v e. A valva rombusz-elliptikus, esi'iesai lekerekí-

tettek. A hosszát 40 /(-nak, egy másik példányon pedig 45 /<-nak mértem. Szélessége

középen az elbbi példányon 18 (.i. az utóbbin pedig 25 fi. volt, a esiiesoknál mindkett

8 //.A középponti csomó jelents. A barázda sziík, a középponti csomó táján kiszélesed.

A keresztbordák sugarasan futnak, mintegy 6 - -7 borda látható 10 fi távolságon. Mind-

két oldalon 3—3, többé-kevésbé hullámosán haladó hosszborda. Iftóbbiakat a haránt-

bordák keresztezik. Az areolák jelentsek, töl)bé-kevésbé négyszögletesek (XI tábla,

24. és XIII. tábla 52. álira). Édesvizekben gyakori.

Diploneis pnella (S c h u m.) C 1 e v e. A valva elliptikus. 18 // hosszú és középen

9.8 fi széles. A középponti csomócska jelents. A barázda szk, a középponti csomó felé

kitágul. A keresztbordák sugarasan futnak. 12 13 borda látható 10 // távolságon.

Az areolák ketts sorokban állanak. Utóbbi faj C 1 e v e-E u 1 e r szerint [5. III. 79] —
kétségtelenül egy ersen redukált D. elliptica (XIII. tábla, 53. ábra). Édesvízben, oligo-

entróf vizekben él.

Xavicitla psendobacillmu G r u n. h'elületi nézetl)en elliptikus, a csiicsok lekerekí-

tettek. 41 fi hosszú, a középen 16 fi széles. A barázda a valva közepénél köralakúan

kitágul. A középen 12-13 csík látható tO fi távolságon, a valva csúcsai felé pedig 22 - -24

esik (Xn'. tábla, 57. ábra). Édesvizekben gyakori.

Pinnularia borealis E. I'elületi nézetben elliptikus, 30 fi hosszú és 1 I fi széles.

A csi'icsok lekerekítettek. A rafe a valva közepe felé tompaszög alatt elhajlik. A csíkok

széle.sek, többé-kevésbé sugárirányban haladnak, a valva csúcsai felé konvergálnak.

Mintegy 5 csík látható 10 fi távolságon (XR’. tábla, 58. ábra). Édesvizekben gyakori

faj. Ritkán ersen csökkent sótartalmú vizekben is elfordul. Sziklákon, falakon, moha-
gyepben, továbbá a nedves talajon is megtalálható.

Caloneis silicula (E) C 1. A valva elliptikus. 61 fi hosszúi és a középen 14 fi széles.

A csúcsoknál és a közepénél sem szélesedik ki, st a csúcsok közelében elkeskenyedik.

Kerülete kissé hullámos, csúcsai lekerekítettek. A tengelymez a valva közepe táján

köralaki'ian kiszélesedik, a csúcsok felé pedig összeszkül. A csíkok párhuzamosan fut-

nak, a csúc.sok felé többé-kevésbé sugárirányban haladnak. Mintegy 16 csík látható

10 fi távolságban. A hosszanti csík a valva széleinek közelében húzódik (XI\’. tábla,

59. ábra). Édes és ersen csökkent sótartalnui vizekben egvaránt gyakori.

Caloneis trochns (S c h u ni.)M a y e r. Felületi nézetben elliptikus. 56 fi hosszú

és a középen 12 fi széles. A valva csi'icsai lekerekítettek, középen kiöblösödnek. A rafet

kísér mez a közép felé kitágul, a valva széléig terjed, a csúcsai felé pedig kissé össze-

szkül. A középponti csomócska két oldalán egy-egy sarlóalakú rajzolat. A csíkok sugár-

irányban haladnak mintegy 17 csík látható 10 fi területen A rajzolat a valva közepén

meg van szakítva. A hosszanti csík a valva széleinél halad (XI\". tábla. 60. ábra). Édes

és gyengén .sós vizekben ritkán, egyenként található. (Mezo-entrafent.
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Aphora hiingarmica n. sp. A maradvány 70 hosszír, a középen 18,5 fi, a csúcsok-

nál 12 /{ széles. A hátoldal középen kidudorodó. A hasi oldal kissé konkáv, majdnem
egyenes. A csiicsok ferdén levágottak, a levágás a hasi oldaltól a háti oldal felé lejt. A rafe

a hasi oldal közelében halad, két ága a valva közepe táján kissé lefelé hajlik. A bordák
többé-kevésbé sugáriráni'ban haladnak. IMintegy 4 borda van 10 fi távolságon (XI.

tábla, 25. ábra).

Cymbella statibii Pantocsek. P'elületi nézetben többé-kevésbé iijholdalakú.

30 fi hosszú, középen 8,5 fi, a csiicsoknál pedig 3—4 fi széles. A háti oldal kidomborodó.
A hasi oldal majdnem egyenes, de a valva közepe felé kissé kifelé hajlik. A csúcsok többé-

kevésbé kihegyezettek. A rafe egyenes, a hasi oldalhoz közelebb van (XI. tábla, 22., és

XIV. tábla 64. ábra). Pantocsek mvében [22. III., VIII. tábla, 131. ábra] az édes-

vízi fajok között említi.

Gomphonema herrmanniana n. sp.* P'elületi nézetben buzogányalakú. 21 fi hosszú,

középen 7 fi, az alsó végénél pedig 2,5 fi széles. A fels vég hegyesen lekerekített, az alsó

pedig egyenesen levágott. Stigma hiányzik. Az area széles. A csíkoltság a valva szélére

szorítkozik. A csíkok középen párhuzamosan haladnak, a végek felé pedig sugaras

lefutásúak. 11 csík van 10 távolságon. E) példány némileg emlékeztet a G. platypus

Ö s t r u p fajra. De említettnél — a leírás szerint [5. IV. 197. 1304] szélesen lekerekített

fejrész {felsvég) van. Továbbá a G. platypus fajnál a csíkoltság finom, a csíkok pár-

huzamosan haladnak, 20 csík látható 10 fi távolságon, ezzel szemben példányunkon

a csíkok erteljesek, s a valva szélére korlátozódnak, középen párhuzamosan, a végek felé

pedig sugarasan haladnak. Mintegy 11 csík látható 10 fi távolságon. A G. platypus

mérete ; 20 fi hosszú és 2,3—3,5 fi széles. Utóbbi faj .csökkent.sótartalimi vizekben él,

de csak ritkán található. Hasonlít a bogácsi példány a I' r i c k e által elnevezett és

lerajzolt G. clevei Fricke fajhoz is [31. 234. tábla, 44. ábra, Kelet-Afrika]. Utóbbinak

hossza kb. 19 fi, szélessége 5 fi, az alsó végénél pedig 1,4 fi. Példánymik alakja külö-

bözik a clevei fajtól, a valva csíkoltsága azonban hasonló (XIV. tábla, 62., 63. ábra).

A G. génusz fajai közül a stigmával bírók tengeriek, a stigma nélküliek pedig halofób,

vagy gyengén halob szervezetek ^5. IV. 170., 191.] A bogácsi példány a stigma nélküliek

csoportjába tartozik.

Epithemiaceae

Epithemia zebra (E.) K z. A maradvány kissé hajlott, 75 fi hosszú és a középen

8,5 fi széles. A hasi oldal kissé konkáv, majdnem egyenes, a háti oldal konvex. A csúcsok

felé elvékonyodik. A rafe a hasi oldal mellett húzódik, a valvm közepe táján kissé fel-

hajlik, de nem éri el elbbi középpontját. A rafeágak tompaszögben találkoznak. A bor-

dák száma 16, tehát mintegy 2 borda van 10 fi távolságon. Két-két borda között 3—

4

areolasor (XIV. tábla, 61. ábra). Édesvizekben mindenütt gyakori. Gyengén sósvizekben

ritkán található.

Epithemia turgida (E.)K z. P'elületi nézetben 72 fi hosszú és középen 13 fi széles.

A háti oldal kifelé hajlott, a hasi oldal majdnem egyenes. A valva a végei felé elkeskenye-

dik s a csúcsok fejecsekeszeren lefzöttek. A rafeágak a valva közepe felé felhajolnak

és utóbbi középpontjában találkoznak egymással. Kb. 4 borda látható 10 fi távolságon.

A bordák között 2—2 areolasor van (XIV. tábla, 66. ábra). Édes és ersen csökkentsó-

tartalmú, mez- és eutróf vizekben gyakori.

Epithemia entcaeformis Pantocsek. A XI. tábla 20. ábráján feltüntetett

maradvány 45 fi hosszú és középen 10 fi széles, a XIV. tábla 70. ábráján bemutatott

* H e r r in a n n >1. mineralógusi'nk tiszteletére, aki a bogácsi vizsgálati anyagot rendelke-
zésemre bocsátotta.
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pedig 60 fx hosszú és 1 2 /< széles. A hasi oldal konkáv, a háti oldal konvex. A csúcs többé-

kevésbé lekerekített. A rafe a háti oldal felé felhajlik. A bordák sugárirányban haladnak.

Mintegy 5 borda látható 10 távolságon. Két-két borda között 3—4 areolasor van.

A bogácsi homokban talált példányok Pantocsek 118. ábrájához hasonlók. Utóbbit

szerz a Gyöngyöspatáról származó anyagból ismerteti. P a n t o c s e k az ií. erucaeformis

fajt a csökkentsótartalmi! vizekben talált fajok között sorolja fel.

Epithemia costata Pantocsek. A maradvány görbült, sarlóalakú. Mindkét

vége letörött. 52 (x hosszú és a középen 12 [.i széles. A letörött csúcsok felé elkeskenyed.

A hasi oldal kissé konkáv, a háti oldal konvex. A rafe a háti oldalhoz ívesen felhajlik,

két ága többé-kevésbé hegyesszögben találkozik a háti oldal közelében. A bordák er-
teljesek. mmtegy 5 borda van 10 /x távolságon. A bordák között két-két areolasor van.

A maradványon a sejt csúcsai hiányoznak, de elbbi szélessége, a rafe kialakulása,

továbbá a bordák srsége azt bizonyítják, hogy ez az Epithemia costata Pantocsek
fajjal azonos. Szerz említett niimkájának I. részében [22] Élesdrl ismerteti a costata

fajt (XI. tábla, 21. és XJV. tábla, 69. ábra).„Tengeri.

Rhopalodia fvickeiana n. sp. A maradvány többé-kevésbé sarlóalakú. A hasioldal

kissé konkáv, majdnem egyenes, a háti oldal kidomborodó. 52 /í hosszú és a középen

1 1 a csúcsoknál 4 // széles. A csúcs — amint az a maradvány alsó végén látható

többé-kevésbé levágott. A bordák sugarasan futnak, mintegy 16 borda van a marad-

ványon. 10 fi távolságon 13— 15 areola. A gerinccel bíró rafe egyenes, a végein kissé lehaj-

lik. A maradvány emlékeztet P"* r i c k e egyik ábrájára [31. Atlas. 256. tábla, 9. ábra].

A bordák utóbbi ábrán is sugarasan futnak s a sejt mérete is hasonló (kb. 63 fi hosszi'i

és középen 12 fi , a. végeken 4 fi széles). F r i c k e említett ábrájához a következ meg-

jegyzést fzi
:

,,emstweilen nicht be.stimmbar”. Lelhely gyanánt Német-Keletafrikát

említi ÍXI. tábla, 23. ábra).

A Rhopalodia génusz fajai Hustedt szerint [14. 389.] vízinövények epifitái.

Nitzschiaceae

Nitzschia obtiisa \V. S ni. A maradvány szálas, kb. 50 fi hosszii és 14 fi széles.

A vége lekerekített. A szegélyen lev pontok száma 10 fi távolságon 5—6. Utóbbiak

gyöngysorszeren helyezkednek el. A sejtfal finoman csíkolt, a csíkok között pontozott

(XIV. tábla, 67., 68, ábra). Csökkentsótartalmii vizekben, a partok mentén található.

S uvivellaceae

Surirella subsalsa W. Sm. Felületi nézetben keskeny tojásalakú. Mindkét végén
tompán lekerekített. 22 fi hosszú, középen 8 fi széles. A jiszeudorafe szk. A bordák
a pszeudorafeig érnek. Egy-egy oldalon 9 borda (XIV. tábla, 65. ábra). Édes és csökkentsó-

tartalmú vizekben honos.

A flóra kiértékelése

A felsorolás szerint a bogácsi honiokmintákban 40 kovaalgafaj van. Közöttük
öt faj iij ; Cyclotella cleve-euleriana n. sp., Cyclotella mauchaiana n. sp., Gomphonema
herymanniana n. sp., Amphora hímgarica n. sp., Rhopalodia fvickeiana n. sp.

Az eddig ismert 35 faj közül 5 tengeri : Stephanopyxis broschii (fosszilis), Cyclo-

tella stviata (ritkán csökkentsótartalmii vizekben is megtalálható), Coscinodiscus margi-

natus, Coscinodiscus pevfovatus, Epithemia costata (utóbbi fajt Pantocsek ábrájáról

és leírásából ismerjük [22. I. 183],
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13 faj édes és csökkentsótartalmú vizekben egyaránt megtalálható: Melosira

dickiei, Cyclotella meneghiniana, Cyclotella operculata* , Diatoma hiemale*, Fragilavia

constyitens* , Cocconeis placentula*
, Achnantlies delicatida*

, Pinnularia borealis*

,

Caloneis silicula*, Caloneis trochus*
,
Epitliemia zebra*, Epithena turgida*

, Surirella

subsalsa.

2 faj kizárólag csökkentsótartalnui vízre rxtal : Epithemia erucaeforinis iPan-
t () c s e k ábrájáról ismeretes, II. 118. ábra], Xitzschia obtiisa.

15 faj csak édesvízben él vagy élt : Melosira arenaria, Melosira lirata, Melosira

islandica, Melosira italica, Cyclotella bodanicu, Cyclotella socialis, Cyclotella kützingiana,

Opephora niartyi, ETinotia cancellata
,
Eiinotia major, Eunolia arcits, Diploneis elliptica,

IHploneis pitella, Xavicitla psettdobacillinn
,
Cymbella staubii \22. IIP, \’III. tábla 131.

ábra L

A flóra összképe alapján a bogácsi homok csökkentsósvízi eredetnek látszik, bár

tengeri és édesvízi fajok is találhatc)k. A viz gyengénsós voltát igazolja az, hogy a fel-

sorolt fajok közül 10 faj ma csak a gyengénsós vizeket kedveli, 15 faj pedig az édes-

vizek lakója. Kzért a tenyé.szet vizét az aligsós (oligohalin) vizek közé lehetne sorolni

44., 41]. Az aligsós vizek sótartalma : 0.5—3“/«o-

Halofil, azaz .sókedvel a felsorolt fajok közül az édesvizekben is honos Cyclo-

tella meneghiniana. a Melosira islandica és a Melosira italica pedig halofób.

A homokmintákban talált algafajok egy része (11 faj) ma a partmenti (litorális)

övben is honos: Melosira arenaria (különösen kedveli a lapos homokos partot), Melosira

lirata, Melosira italica. Cyclotella striata, Cyclotella meneghiniana, Cyclotella operculata.

Cyclotella kützingiana, Opephora marty, Eragilaria construens, Achnantlies delicatida,

Xitzschia obtiisa, azok más része pedig különböz fonalasalgákra, vagy magasabbrendü
vízinövényekre tapadva, epifita életmódot folytat ( 1 0 faj ), esetleg mohák közé telepedve

él. tehát .sekélyebb vizek1)en található : Melosira dickiei, Eunotia cancellata. Eunotia

major, Eunotia arcus, Cocconeis placentula ,
Pinnularia borealis, Epithemia zebra,

Epithemia. turgida. Minden valószínség szerint hasonló körülmények között éltek

az Epithemia erucaeformis és az Epithemia costata fajok is. Ezek megersítik Herr-
mann M.-nak azt a feltevését [11. 348.], hogy a megvizsgált homok parti üledék.

A 35 faj közül mindössze 4 faj nyíltvízi, pelágikns ( Cyclotella bodanica, Cyclotella

meneghiniana, Cyclotella operculata és Cyclotella kützingiana

.

Utóbb említett 3 faj a parti

övben is megtalálhaté)).

Az egyes algafajok táplálékigényére vonatkozólag, csak elvétve találunk adatot

az irodalomban. A bogácsi homokból leírt fajok közül csak 10-nél sikerült az ilyen saját-

ságokat tisztázni. A Melosira lirata faj ma az oligotróf és a disztróf vizek lakója. A Cyclo-

tella operculata oligotróf vízben is honos. Mez- és eutrc'ü vizekben élnek : Melosira

arenaria. Melosira islandica. Cyclotella operculata, Opephora martyi, Fragitaria. construens

,

Cocconeis placentula. Diploneis puella, Caloneis trochus. Epithemia turgida.

A 35 faj nagy része mind álk). mind folyóvizekben egyaránt megtalálható. KöziUük

csak 14 faj él vagy élt állóvizekben : Melosira lirata. Stephanopyxis broschii, Cyclotella

striata. Cyclotella bodanica. Coscinodiscus marginatns, Coscinodiscus perforatus, Fragilaria

construens, Eunotia cancellata, Eunotia major, Eunotia arcus, Diploneis elliptica. Xavicitla

pseudobacillum. Xitzschia obtusa. Herrmann M. szerint a homok állóvízi eredet

11. 348 !. K felfogását a kovamoszatmaradványok sem cáfolják.

Hhnondottak alapján valószínsithetjük. hogy az általunk megvizsgált homok
álk'jvízi, mégpedig ersen csökkentsósvízi eredet, partszegélyi kifejldés. továbbá

hogy tápanyagokban többé-kevésbé gazdag vízben ülepedett le.

* A * ic-h'i fajok csak <;yení;crisós vízben cinek.
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A fent felsorolt 40 kovaalgafaj közül a kö\«etkez 23 faj honos ina Közép- Európá-

ban ; Melosira avenaria, Melosira islandica, Melosira italica, Melosira dickiei, Cyclotella

striata, Cyclotella bodanica, Cyclotella socialis, Cyclotella meneghiniana, Cyclotella kützin-

giana, Diatonia hiemale, Opephova niarty, Fragilaria construens, Eunotia arcus, Cocconeis

placentiila, Achnantes delicatiila, Diploneis elliptica, Diploneis piiella, Navicida pseudo-

bacillimi, Pinnulavia borealis, Caloneis silicula, Epithemia zebra, Epithemia turgida,

Nitzschia obtusn.

II. S ZITA C S M A R A D V A N V O K

A kovaalgákon kívül számos szivacsmaradványt is találtam a liogácsi homok-

mintákban. Utóbbiak közül különösen feltnek a gömb-, ellipszoid-, vagy többé-kevésbé

lencsealakú sterrasterek. Kovaanyagból álló testek, kétoldalt köldökszer bemélyedéssel.

Nagyságuk különböz. 112x70 /í, 120x111 /<, 126x104 148x104 //. tov'ábbá

1 60 X 100// átmérjt láttam (XV. tábla, 71., 72., 74—78. ábra). A sterrasterek felülete

négy-, öt-, esetleg hatszögletes terecskékre tagolt. A terecskék (areolák) átmérje 3—4 //,

de volt közöttük 7 // átmérj is. A terecskék csúcsain olykor tüskeszer nyiilványok

láthatók (XV. tábla, 73. ábra). Az egyes areolák rendszerint ívesen hajló sorokban

heh’ezkednek el (XV. tábla, 74., XVII. tábla, 88. ábra). A sterrasterek kialakulását a

szivacsok testében S c h m i d t (32. 33, 34] és L i n d g r e n
1 20] ismertették. S c h m i d t

leírása szerint a sterrasterek a szivacsok gasztrális részében lev szarkodekötegeken kelet-

keznek. A kötegeket alkotó fonalakon helyenként kis dudorok képzdnek. E dudorok

egyes fonalakon egymástól távol állnak, számuk csekély, más fonalakon nagy száml/an

jeletkeznek, szorosan egymás mellé illeszkedve. lí dudorok eleinte orsó alaki'iak, majd
növekedés közben végeiken lekerekednek és gömb-, ellipszoid-, vagy' lencsealakot ölte-

nek. Ekkora fonalakon gyöngyszemek módjára sorakoznak egymás mellé (XVIII. tábla,

94. ábra). Az egyes szemecskék közötti távolság töbl/é-kevésbé egyenl. A fejldésnek

ezen a fokán még jól felismerhet, hogy az egyes , .szemeket” a fonal nyálkás állománya

kapcsolja össze egymással. A sterra.sterek továbbnövekedése folyamán, az egyes sze-

mecskéket elválasztó közök mindinkább kisebbednek, végül elbbiek érintkeznek eg\’-

Inással. Az érintkez .sterrasterek között az összekapcsoló fonalrészecskék elszakadoz-

nak és a ,,gyöngy.sor” szemei széjjelhullanak. A leírások szerint egyes szivacsfajok te.sté-

ben nagy tömegben keletkeznek sterrasterek. fs c h ni i d t a Reniera aqiiaeditctiis S c h m
,

továbbá a Caminus vulcani S c h m. és a Geodia placenta S c h m. fajoknál figyelte meg
a sterrasterek kialakulását [32]. Eindgren - elbbiek fejldését — mv^élien

a Placospongia melobesioides Gray fajnál ismerteti í20],

A .sterrasterek alakja ers savas oldatban nem változik, legnagyobb részük nyo-

másra is, változatlan marad. A különböz szerzk vizsgálatai szerint a fent leírt felépítés

.sterrasterek számos szivacsnemzetségben megtalálhatók. így a Geoida, Reniera, Caminus,

Erylus, Sidonops, Isops, Placospongia génuszok fajaiban. Az egyes szivacsfajokban

talált sterrasterek mérete különböz. (L. S c h m i d t, W i 1 s o n, I, i n d g r e n, E a u-

benfels idézett munkáit.) Ha a bogácsi honioklian látott sterrastereket, nagyságuk

tekintetében, ös.szeha.sonlítjuk felsorolt szerzk által leírt sterrasterek méreteivel, akkor

megállapíthatjuk, hogy utóbbiak közül számos jóval kisel/b, több ])edig jelentsen

nagyobb mint a mi példányaink. A Geodia mesotriaena E e n d e n f e 1 d fajból E a u b e n-

fels által ismertetett [19] sterra.sterekhez méretben közel áll egyik maradványunk

( 1 1 2 X 70 //). A Geodia phillippie^isis \V i 1 s o n fajból leírt sterraster mérete 1^45] 1 24 X 1 04

//. Az utóbbihoz hasonló a mi 126x104 // átmérj (X\'. tábla, 71., 72. ábra) marad-

ványunk. A Sidonops picteti T o p s e n t faj sterrastere 160 x 120 // [I, i u d g r e n 67].

Méreteiben hasonló hozzá a bogácsi 160 x 100 // átmérj lelet (X\’. tábla, 74., 75. ábra).
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A 120x111 n átmérj, tehát majdnem gömbalakú sterrasterünkhöz hasonló mérett
(XV. tábla, 76. ábra) nem találtam az átnézett irodalomban. A XV. tábla, 77. ábrán
feltüntetett maradványunk, méretei alapján (148x104 /í), némileg közel áll a Caminus
chinensis L i n d g r e n fajban talált sterrasterhez (136 X 108 ,«).

A bogácsi sterraster-maradványok valószínleg a Geodia, Sidonops és Caminus
szivacsnemzetségek valamelyik fajában keletkeztek. Elbb felsorolt szivacsgénuszok

fajai tengerben élnek.

A megvizsgált homokmintákban több, más habitusú, gömb-, ellipszoid- vagy
lencsealakú testecskét is találtam. Ezek nagysága különböz volt : 140 X 80 /.t, 140 X 135

145x130 152x115 fi, 152x119 ft, 178x122 fi, 193x153 Utóbbi testecskéken

is látható felületi nézetben a köldökszer bemélyedés. E beméh’edés egj'es példányokon

18 ft mélységet is elért. A köldökszer rész közejrébl sugárirányban futó redk indul-

nak ki (XVII. tábla, 89. és XVIII. tábla 95. ábra). A testecske oldalnézetben négy-,

öt-, hatszögletes terecskékre (areola) tagolt (XVIII. tábla, 96. ábra). Az areolák íves’en

hajló sorokban rendezdtek, átmérjük kb. 3 fi. Utóbbiak ers sósavoldatban szmtén
nem oldódnak.

Emlitett maradványok emlékeztetnek a Hyalodisciis subtilis B a i 1. kovaalga-

fajra (XVII. tábla, 93. ábra). Ezért eleinte a Hyalodiscits génusz egyik speciesének tar-

tottam, de nem a H. subtilis fajnak, mert utóbbinál — Cleve-Euler leírása

szerint [5. 35] — a sejt átmérje 20— 120 fi, az ívesen lefutó sorokban elhelyezked

areolák nagysága pedig 0,4 fi.

Egy alkalommal, amikor ers sósavoldatban vizsgáltam mikroszkópban a homo-
kot. a fedlemezt akaratlanul kissé ersebben megnyomtam. A nyomás hatására a látótér

közepén helyet foglaló, általam Hyalodiscus fajnak vélt maradvány, négy korongocskára

vált szét (XVIII. tábla, 104— 108. ábra). Ekkor jól megfigyelhet volt, hogy a marad-

vány több, egymásra helyezett korongocskából állott s a nyomásra néhány helyen

meglazult a kapcsolat a többé-kevésbé köralakú lapocskák között. Utóbbi lapocskák

sugárirányban elhelyezett, fent kissé kiszélesed kovatkbl állottak (XVII. tábla,

90—91. ábra). Közepükön egy köralakú nyílás volt látható (XVIII. tábla, 104

—

108. ábra). További nyomásra a korongocskák kovatkre hixllottak szét ^X\"II, tábla.

91. ábra). Ezek után megállapíthattam, hogy e maradványok nem tartoznak a kova-

algák közé. További vizsgálatok xitán kiderült, hog\' fent említett gömb-, ellipszoid- és

lencsealakii testecskék szintén sterrasterek. Késbb — az utóbbi típushoz tartozó

sterrasterek között — találtam olyant, ahol a köldökszerü bemélyedés közepébl egy kb.

90 fi hosszii és 23 fi átmérj, kovatkbl álló tölcsér emelkedett ki (XVIII. tábla, 103.

ábra). Valószínleg ebben az esetben a tölcsér — egy még kialakulóban lev— sterraster-

kezdemény maradványa volt.

Elmondottak alapján kívánatosnak tartanám a Hyalodiscus génusz, különösen

pedig a H. subtilis B a i 1. faj revízióját. Valószíníínek látszik, hogy ez a kovaalgának

vélt test szintén valamelyik szivacsfajban keletkezett sterraster. E feltevést ‘igazolni

látszik az a tény is, hogy a Hyalodiscus génusz fajainál, - - amint az Cleve-Euler
leírásából [5, 36] ismeretes — a sejtek párosával összekapcsolódva, nyálkás anyag segít-

ségével, hosszabb-rövidebb láncocskákat alkotnak. Utóbbi láncocskák — Hustedt
megállapítása szerint — [15. 291] rövid nyálkanyéllel tapadnak a szubsztrátumhoz,

(pl. nagyobbtennet algákra), de a planktonban is megtalálhatók (XVIII. tábla, 97.

ábra). A sterrasterek ismertetésénél említettem, hogy azokat is eleinte a szarkodefonalak

állománya kapcsolja össze s gyöngv’sorszer képzdményt alkotnak (XVIII . tábla, 94. ábra.

)

A H. subtilis B ail. fajnál a sejt átmérje 20— 120 fi [5, 35]. A .sterrastereknél

is a fiatal, még ki nem alakult képzdmények, kicsinyek és csak késbb, xijabb és újabb

kovaanyag lerakódása által növekednek meg.
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A Hyalodiscus nemzetség fajai sósvízben, fképp tengerekben honosak [15],

A H. siibtilis faj fosszilis [5. 35 j.

A XVII. tábla, 89., 90, és XVIII. tábla, 95. ábrákon feltüntetett sterrasterekliez

hasonló képzdmények — S c h ni i d t munkája szerint — a Stelletta szivacsnemzetség

egyes fajaiban találhatók. így pl. a St. discopAora S c h m i d t fajban [32. IV. 5, f., g.

1862.]. Utóbbi sterrastereinek átmérje felületi nézetben 200x160 // és 190x126
A bogácsi maradványok közül a legnagyobbak mérete 1 93 x 1 53 fi, tehát azok nagyság

tekintetében majdnem megegyeznek a St. discophora vS c h ni. fajból leírt sterrasterekkel.

A Stelletta génusz fajai tengerekben honosak.

Érdekes szivacsmaradvány a bibircses, illetleg tüskés felület trészlet is (Acan-

thostyl) (XVI. tábla, 79. ábra). A maradvány 140 fi hosszú és középen 30 /< széles. Egy-

egy tüske vagy bibircs kb. 3 hosszú. Az átnézett irodalom szerint bibircses t több

szivacsnemzetség fajaiban található. így a Myxilla, Stelletta, Scopalma, Chalinopsis,

Chlatria, Halichondria, Isodictya. Raspailia, Desmacidon, Suberotelites, Cribvella ( Gra-

yella), lophon, Hymedesmia, Artemisina, Amphilectus géniiszokban. A felsorolt génuszok

fajaiból leírt bibircses felület tk azonban, az adatok szerint, jóval vékonyabbak a

bogácsi maradványnál, s így utóbbi azok egyikével sem azonosítható. Legközelebb áll,

a t szélességét tekintve, a Myxilla veneta S c h m, fajból leírt thöz, melynek szélessége

21 fi. Az említett szivacsnemzetségek fajai tengeriek.

Kétágú szivacst (Dichotriaen)
.

(XVI. tábla, 80. ábra). A maradvány mintegy

316 fi hosszú és 100 // széles. Dichotriaen több szivacsnemzetség fajaiban találhaté).

Többek között : Ancorina, Sphinctrella. Papyrula, Penares, Poecillastra, Stelletta, Geodia,

Erylus. Felsorolt génuszok fajaiból leírt dichotriaen-ek azonban jóval vékonyabbak a

bogácsi maradványnál (37 fi, 56 fi. 42 fi. 22 fi). Maradványunk az Ancorina cerebrum

S c h m. fajban talált tííkkel [32. III. 28. e. 1862.] alakjában teljesen megegyezik, méretei-

ben is elég közel áll ahhoz. Említett ábrán feltüntetett t 80 ft széles. Felsorolt szivacs-

génuszok fajai a tengerek lakói.

Maradvány, látszólag örvösen álló oldalágakkal (X\'I. tábla, 81. ábra). Úgy a

, .ftengely”, mint az
,
.oldalágak” kb. 3,5 fi szélesek. A két ,,örvöt” összeköt ,

.ftengely-

részlet” 40 fi hosszil. Az Aphrocallistes bocagei I’. áV r i g h t et S c h m. fajnál. Seb m i d t

ábráján [32. II. II. 1870.] maradványunkhoz hasonló részleteket látunk. Miután szerz

a nagyítás mértékét nem adja meg, ábrájával elbbi nem azonosítható. Egyes fosszilis

szivacsokból származó kovarészletekre is emlékeztet a bogácsi lelet. pl. Scyphina, Ventri-

culites T32. II. 17. 1870.]. Sajnos, szerz a nagyítás mértékét utóbbi ábráin sem tünteti fel.

Hasonló a maradvány a Z i 1 1 e 1 mvében ábrázolt [46, 77. o. 95. ábra] Cysti-

spongia bursa Quenst. faj vázrészéhez, de ott az eg}'es ..örvöket” összeköt tengely-

részlet kb. 500 fi hosszú, tehát jóval hosszabb, mint a mi leletiüik. A Carpotnanon stellatun

sulcatiim (F. R o e m.) R f f. faj [30. T. XII. fig. 13.] vázának részletére is emlékeztet

a bogácsi maradvány, az elbbinél a ftengelyrészlet kb. 187 fi hosszú, így az is jóval

hosszabb a bogácsinál. límlített nemzetségek fajai tengerekben éltek és élnek.

Többszörösen, villásan elágazó szjvacst részlete (XVI. tábla, 82. ábra). A marad-

ványban a csatorna villás elágazása is jól látható. A ,,t” mhitegy 40 fi széles, a csatorna

szélessége 8 fi. A bogácsi lelet emlékeztet a Stelletta discophora S c h ni. fajban lev
kovahorgonyokra [32. I\'. 5. 1862.^, de utóbbiak csak kb. 25 fi szélesek. IMegjegyzend,

amint azt már említettem, a bogácsi sterrasterek közül is egyesek, méretüket tekintve,

közel állnak a St. discophora fajból leírt sterrasterekliez. A X\T. tábla, 82. ábráján fel-

timtetett maradvány jobban hasonlít a Stelletta helleri S c h m. faj kovarészleteihez

32. III. 8. a. 1864.]. Utóbbi szélessége kb, 40 fi. A Stelletta génusz fajai tengeriek.

Több részre ágazó szivacstniaradvány (X\’I. tábla. 86. ábra). A ,,t” szélessége

kb. 50 fi. A Geodia gigas S c h m. faj kovarészleteihez ha.sonló a bogácsi lelet [32. IV. 8.
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b. 1862.]. De a vS c li m i d t ábráján feltüntetett kovarészlet 125 fi széles. A Geodia spai'sa

AV i 1 s o n faj plagiotriaene-jének egy részlete is lehetne a mi maradványunk. Utóbbi
plagiotraen csak 22 fi széles. Uehetséges azonban az is, hogy a bogácsi ,,tniaradvány”

valamelyik másik Geodia fajból származik. A bogácsi sterrasterek közül is egyesek na-

gyon hasonlók a Geodia génuszhoz tartozó fajokból leirt sterrasterekhez ( Geodia ineso-

triaena, G. phillippiensis ). A XVI. tábla, 86. ábrán feltüntetett ..türészlet” hasonlít még
a Tethyopsis diibia W i 1 s o n fajból ismertetett plagiotriaen-hez is [45., 45. tábla, 14.

ábra]. Utóbbi kb. 33 fi széles. A Geodia és Tethyopsis génu.szok emlitett fajai tengerekben

honosak.

Kissé görbült tket (oxea), továbbá azok töredékének maradványait is találtam

a bogácsi homokmintákban (XVI. tábla, 83., 85., 87. és XVII. tábla 92. ábra). Oxeák
számos szivacsfajban elfordulnak, de az ábráinkon feltüntetett maradványokhoz ha-

.sonló tket csak kevés fajnál találtam. Az oxeák általában kihegyezettek, de lehet egyik

végük hegyes, a másik pedig lekerekített. Esetleg mindkét végük lekerekített. A bogácsi

maradványok tompa csiicsúak. Utóbbi oxea-leletek mérete; 223x18 fi, (XVI. tábla,

85. ábra). 378 x31 fi (XVI. tábla. 83. ábra), 290 x 63 fi (XVII. tábla, 92. ábra), és 600 x38
fi (XVI. tábla, 87. ábra). A bogácsi egyik maradvány (XVI. tábla, 85. ábra) alakjában

emlékeztet a Xestospongia vanilla E a u b e n f e 1 s fajból ismertetett tre. Utóbbi t
mérete azonban 150x11 fi és 160x12 fi i

l9. 116. o. 70. ábra]. Emlitett maradványmik
habitusát tekintve hasonlít a Daimiria austvaliensis D e n d y fajban talált oxeához is

[20. 19. tábla, 15. b.]. Utóbbi mérete 216x12 fi. De többé-kev'ésbé megegyezik a Petrosia

nigvicans Eindgren faj oxeajával is [20. 19. tábla, 4. ábra), mely 280x20 fi.

A Damiria, Xestospongia és Petrosia nemzetségek fajai tengerekben élnek.

A X\d. tábla 83. és 87. ábrákon feltüntetett maradvány hasonlít a Papyrula

candidata ,S c h m. faj kovatihez [33. IV. 1. jobbra fent. 1868.]. Sajnos, szerz a nagyítás

mértékét nem tünteti fel s így utóblii t mérete ismeretlen. A Halichondria variábilis

Eindgren szivacsfajnál a t mérete (650—770 fi x 24—30 fi) többé-kevésbé meg-

egyezik a mi egyik maradványunkkal (X\’I. tábla, 87. ábra). Wilson leírása szerint

[45. 397. o.]. Utóbbi fajnál talált oxea kissé görbült s a csiicsa felé fokozatosan elvéko-

nyodó. Papyrula és Halichondria génuszok fajai tengeriek.

A bogácsi szivacsmaradványok közül a XVIII. tábla 101. ábrán feltüntetett

nagyon emlékeztet az egyes szivacsfajokban gyakori desmara. Eeletünk 130 fi hossziE

Méret tekintetében a Jereopsis fruticosa Wilson faj 45. 50. tábla, 12.T desmájához

áll közel, mely 90 fi-tó\ 210 fi hosszúságú lehet.

A homokmintákban mikroszklerát is találtam (XVIII. tábla, 102. ábra). Marad-

ványunk. mely 16 fi hosszi'i, a Hynienainphiastra cyanocrypta Eaubenfels fajból

leirt és lerajzolt mikroszklerához hasonló 19. 88. o. 51. ábra]. Utóbbi 10— 11 fi ho.sszú.

A Jereopsis és Hymenamphiastra génuszok fajai tengerekben honosak. A bogácsi szivacs-

maradványok — elmondottak szerint — tengeri szivacsokból származnak.

A szivacsmaradványok identifikálásánál P e 1 1 M. egyetemi magántanár, szivacs-

kutatónk volt segítségemre, aki az 1956. októberi események alkalmával tragikus körül-

mények között vesztette el életét.

S ü m e g h v J. a panm'miai faunáról szóló mvében szivacsokról nem tesz említést.
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A fent felsorolt kovaalgafajok
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A fent felsorolt kov'aalgafajok
elfordulási adatai
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A -i-o jelzés fajok csak igen gyengén sósvizekben élnek.
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tAbla:\iagyakázat — tai‘ei,erki,aruxg

X. tábla Tafel X

1 . Melosira arenaria M o o r e. Két, egymással összefügg sejt oldalnézetben (350 : 1)

2. Melosira lirata (E.) G r ii n. Két egymással összefügg sejtfél oldalnézetben (500 : 1)

3. Ea. ersebben nagyítva (1600: I)

4. Melosira italka (E.) K z- Discus (450 : 1

)

5. Cyclotella striata (K z.) G r u n. Diseus (870: 1)

6. Melosira dickiei (T h \v.) K z. Discus (550: 1)

7. Cyclotella socialis S c h ü t t. Sejtfalfél (320: 1)

8. Cyclotella hodanica E u 1 e n s t. A sejt oldalnézetben (400: 1)

9. Ea. (1000 : I)

10. Cyclotella kiitzingiana (T h w.) C h a u v i n (350 : 1
)

11. Cyclotella clej^e-ettleriana n. sp. A discus szélérl kiindidér
,
.fonalak” jól láthatók (500: 1)

12. Coxcinodiscus perforatus E. Húst. A sejtfal részlete (250: 1)

13. Coscinodiscus marginatus E h r e n b. Discus (265: 1)

XI. tábla Tafel XI

14. Cyclotella mauchaiana u. sp. l'elületi nézet (230 : 1)

15. Ea. a sejt kissé elfordult. (230 : I)

16. Opephora inartyi H e r i b. Valva (530: 1)

17. Cocconeis placentula E. Különböz nagyságú sejtek (600 : 1)

18. Ea. Valva (760 : 1)

19. Diatoma hicmale (L y n g b.) H e i b. A sejt oldala (420: Ij

20. Epithemia erucaeformis Pánt. A sejt egy része (570: 1)

21. F.pithemia costata Pánt. A sejt egy részé (1000 : 1)

22. Cymbella stauhii Pánt. Valva (370: 1)

23. Rhopalodia frickeiana n. sp. l'elületi nézet (425: 1)

24. Diploneis elliptica (K z.) C 1 e v e. l'elületi nézet (425: 1)

25. Amplwra hungarica n. .sp. l'elületi nézet (470: 1)

Xll.íábla- Tafel XII

26. Melosira arenaria 51 o o r e. Discus (815: 1)

27. Melosira lirata (E.) Grun. Discus (2100: 1)

28. Melosira islandica O. M ü 1 1 e r. Két, összefügg sejt oldalnézetben (1425 : 1)

29. Melosira italica ÍV,.) K z. A sejt oldalnézetben (2000: 1)

30. Stephanopyxis broschii Gr un. (1000: 1)

31. Cyclotella operculata (A g.) K z. Oldalnézetben (1100: 1)

32. Cyclotella striata (K z.) Gr un. Oldalnézetben (570: 1)

33. Cyclotella hodanica E u 1 e n s t. Discus. (1100: 1)

34. Cyclotella operculata (A g.) K z. Discus. (2000: 1)

35. Cyclotella socialis S c h ü t t. Discus. (1 150 : 1 )

36. Cyclotella meneghiniana K z. Discus. (1000 : 1)

37. Cyclotella kiitzingiana (T h w.) Chauvin. A sejt oldalnézetben (1000: 1)

38. Cyclotella kiitzingiana (T h w.) Chauvin. Discus (1000: 1)

XIII. tábla Tafel XIII

39. Cyclotella cleve-eulcriana n. sp. sejt oldalnézeti )en (500 : 1)

40. Cyclotella mauchaiana n. sp. Discus (500 : 1)

41. Ea. a discus kissé elforduK'a (500: 1)

42. Ea. a discus más helyzetben (500 : 1)

43. Ea. a sejt oldalnézetben (500: 1)

44. Coscinodiscus marginatus lí h r e n b. .A discust borító areolák egy része (2000: 1)
45. Coscinodiscus perforatus ív Húst. Di.scusrészlct areolákkal (1000; 1)
46. Opephora martyi H e r i b. .A sejt oldalnézetben (1000: 1)

47. Eunotia cancellata C 1 e v e - lí u 1 e r. (1000: I)

48. Diatoma hicmale (Eyn gb.) H e i b. A'alva (1000: 1)

49. Achnanthes delicatula (K z.) G r u n. Valva raphe nélkül (2000: I)

50. Ea. Valva raféval (2000: I)

51. Eunotia ma;or ÍW. Sm.) R b h. Valva (1000: 1)

52 Diploneis elliptica (K z.) C 1 e v' e. A bordák közötti areolák (2500 :jl)

53. Diploneis puella jSchum.) C 1 e v e. A bordák közötti areolák (2500: 1)

54. Eunotia arcus E. Valva. (1000: 1)

55. Fragilaria construens (I'h) Grun. A sejt oldalnézetben (2000: 1)

56. Ea. Valva (2000 : I)

XIV. tábla — Tafel XIV

57. Xavicula pseudohacilluin Grun. Vah^a. (1000: 1)

58. Pinnularia borealis E. Valva (2000 : 1)

59. Caloneis silicula (E.) Cl. Valva (1000: 1)

60. Caloneis trochus (S c h u m.) 51 a y e r. Valva (1000: 1)

61. Epithemia zebra (E.) K z. Valva’ (1000: I)

62. Gomphonema herrmanniana n. sp. Valva (2000 : 1)

63. Ea. oldalnézetben (2000 : 1)
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64. Cymbella staubii 1’ a n t. Valva (1000; I)

65. Surirella subsalsa W. S m. Valva (2000: 1)
66. Epithemia turgida (E.) K z. Valva (1000: 1)
67. Xitzschia obtusa W. S m. A sejt részlete (1000 : 1)
68. Ua. a rajzolt ersebben nagjbtva (2000: 1)
69. Epithemia costata Pánt. .Sejtrészlet (730; 1)
70. Epithemia' enieaeformis Pánt. Valva (1500:1)

XV. tábla Tafel XV

71. Sterraster (126 X 104 /x). A köldökszer beméh'edés fent jól látható (365 : 1)
72. Ua. A 4 íí átmérj areolák csúcsain kb. 1 hosszú tttskeszer n3TÍlvány (365 ; 1;
73. Ua. Az areolák csúcsain lev tüskeszer nyúlvánj'ok ersebben nagyítva (1500; 1)
74. Sterraster (160 x 100 fi). Fent a köldökszer bemélyedés. Az areolák többé-kevésbé íve.sen

hajló sorokban helyezkednek el (330 : 1
)

75. Ua. más beállításban (330 : 1)

76. Többé-kevésbé gömbalakú sterraster (120 x 111). Fent a köldökszer bemélvedés (300; 1)
77. Sterraster (148 x 104 /<), méh" nem teljesen ellipszoid alakú, helvenként ' többé-kevésbé

l>en\^omott. Felületén ötszögletes areolák. Az areolák csúcsain nincs tüske. (330’: 1)
78. Sterraster (130 x 110). Az areolák ívesen hajló sorai jól láthatók. (300: 1)

XVI. >ábla — Tafel XVI

79. Bibircses felület t (acanthost\’l) részlete (320 : 1)

80. Kétágú t (dichotriaen) részlete (70 : 1)

81. Szivacsmaradvánj- látszólag örvösen álló oldalágakkal (250: 1)

82. Többszörös villás elágazású t részlete. A csatorna villás elágazása is látható (100 ; 1

)

83. Kissé görbült t (oxea) részlete (80; 1)

84. Többszörös villáselágazású t részlete ( 240 : 1 )

.

85. Kissé görbült t (oxea). A csatorna jól látható (330 ; 1)

86. Több részre ágazó szivacstümaradvány ( 1 20 ; 1)
87. Kissé görbült t (oxea) (100: 1)

’

XVII. tábla — Tafel XVII

88. .Sterraster-részlet oldalnézetben. Az areolasorok íves lefutása jól látható (700; 1)
89. Sterraster felületi nézetben. Középen ersen bemélyedt (340 : 1

)

90. A sterrastert alkotó — kovatkbl álló — korong egy részlete (420 : 1
)

91. Elbbi korongrészlet kovatkre hullott szét (420: 1)

92. Oxea részlete (210 : 1)

93. Hyalodiscus subtilis Bail. kovaalga, a> felületi és b' oldalnézetben. Balról a sejt oldalát
boritó areolák (500 : 1)

(Cleve-Euler I. 35. után).

XVIll. tábla — Tafel XVllI

94. A sterrasterek kialakulása és továbbfejldése a szarkode fonalakon a Reniera aquaeductus
Sdt. szivacsfajnál. (S c h m i d t : Die Spongien. Taf. I. 12. után.)

95. Sterraster felületi képe (400: 1)"

96. A 95. ábrán lev sterraster oldalainak részlete. Az öt-hatszögletes areolák láthatók. (1000 ; 1)
97. Hyalodiscus scoticus (K t z.) G r u n. Kovaalga sejtláncának részlete (Cleve-Euler

I. 36. a. után) (280 ; ij

98. Ua. mint a 95 .kép. A sterraster fele oldalnézetben. (400; 1)
99. A sterraster kialakulása a Placospongia melobesioidcs Gray szivacsfajnál. (L i n d g r e n.

Taf. 18. 21. a—d. ábrák.)
100. Ua. mint a 99. kép
101. Desma (170 : 1)

102. MikroszÜéra (1250 : 1)

103. A sterraster közepébl, tölcsérszer képlet alakjában egy új sterraster kezdeménye emel-
kedik ki. Felülrl nézve (415 : 1)

104—108. \ sterraster kovatkbl ös.szetett korongokra hullott szét (400: 1)
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Kieselalgen- und Spongienreste aus dem ,, gélben” Pannonsand von Bogács

P. PAIJK

Die Pannonsancle voin Fusse des Bükkgebirges sind 1 952—53 von M. H e r r ni a n,

wiss. Mitglied des Ungarischen Xationalinu.seums, mineralogisch nntersuclit worden.
Sie fand dabei öfters auch Reste von Ivieselalgen, und übergali niir ihre Proben zr wei-
tereii Untersuchung. Z. Schréter bezeichnet das Matéria! als

,, gélben” unterpanno-
nischen Sand, wálirend es nach M. H e r r m a n n aus ,,P'einsand mit einein Maximum”
besteht.

Dér P'undort, die Genieinde Bogács, liegt im XO unseres I.,andes, ungefálír 12 km
von dér Stadt Eger entfernt, am Fusse des Bükkgeliirges.

Dér untersuchte Sand ist nicht reich an Diatomen. Ein Práparat enthielt ein,

höchstens zwei Exemplare, und bisweilen vvaren mehrere Praparate vollkommen steril.

Die Sandproben ergaben alles in allém 40 Diatomeenarten (s. Tabelle). Dérén fünf
habén sich als neue Arten erwie.sen, námlich CycloteUa cleve-euleriana n. sp. (Taf. X ! 1,

Taf. XIII. 39.). CycloteUa mauchaiana n. ,sp. (Taf XI. 14,15, Taf. XIII. 40, 41,42,43),
Goniphonema hen'itianniana n. sp. (Taf. XIV. 62, 63), Amphora hungarica n. s]). (Taf. XI.
25) und Rhopalodia frickeiana n. sp. (Taf. XI. 23).

Von den bisher bekannteii 35 Arten sind 5 marin, 13 konmien sowolil in Süss- als

auch in Brackwasser vor, 2 weitere wohnen ausschlie.sslich in Brackwasser, wahrend 15
nur in Süsswasser vorkommen oder v'orkamen. Auf Grund des P'lorabikles scheint dér
Bogácser Sand in Brackwasser entstaiiden zu sein, obwohl auch marine und ausge-
sprochen Sübwassera ten von Kieselalgen zwischen den Ouarzkörnern zu finden sind.
Die schwache Salinitát des Wa.ssers wird unterstützt durch die Tatsache dass von den

7*
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Brackwasserarteii heute 10 Arten die schwachsaliiien Wásser, weitere 15 aber die
Süsswásser bevorzugen, Daher kann maii das Wasser des Bogácser Paniionmeeres iiach
Hintermanns Éinteilung in die Gruppé dér oligohaliiieii Gewasser [A’^adász, 1 955,
p. 41] mit eiiiem Salzgehalt von 0,5—3,0 %„ einreiheii.

1 1 Arten dér gefimdenen Algeii leben lieute in dér litoralen Zone, weitere 10
führen, an Fadenalgeii oder höheren Pflanzeii angesiedelt, ’eine [epipliytische Lebens-
weise, oder koimnen eventuell in IMoosbüsclieln vor. Diese 10 Arten sind daher für seichtes
AA’asser charakteristiscli. A’on den 35 Arten wolmen heute 4 in dér pelagischen Zone, jedoch
konimen dérén drei auch in dér litoralen Zone vor.

Die obengenannten 21 (1 1 -GO) Arten .scheineiidie Annahme von M. H e r r in a n n
zu unterstützeii, dass nánilich dér Sand eine litorale Ablagerung sei. (s. S. 348) 14 dér
beschriebenen Arten leben und lebl^n ansschlieBlich in stehenden Wássern, wáhreiid
die übrigeii in P'liesswasser wie in stehendem AVasser vorkommen. Xach M. H e r r -

ni a 11 11 soll dér untersuchte Sand in stehendem AVasser entstanden sein. Auch die
Kieselalgenreste widersprechen dieser Annahme nicht.

Über die Xahrungsansprüche dér Kieselalgeii findet maii in dér Idteratur nur
weiiige Hinweise. Sie konnteii nur für 10 dér Bogácser Arten festgestellt werden. Dérén
9 konimen heute in iiieso- und eutrophen Gewássern vor. Zuzammenfassend lásst sich
aimehmen, dass dér untersuchte Sand in brackischein AVasser in Ufernáhe, aus iiiehr

oder weniger nahrmittelreichem AA’asser entstanden war.
AVeiterhin sind im Bogácser Sand auch mehrere Schwammreste vorgefundeii wor-

deii. Besoiiders auffallend unter diesen sind die kugelrunden, ellipsoidischeii oder linsen-

formigeii Sterraster (Taf. XA'. 71, 72,74—78). vSie sind aus kiesigem Alaterial aufgebaut,
mit nabelartigen Eintiefungen an beiden vSeiten. Ilire Grösse ist verschiedeii. Die über-
flácheii sind in vier-, fünf-, eventuell auch sechseckige kleine Felder (areola)

gegliedert. Die Durchmesser die.ser Feldcheii betragen 3—4, bisweileii aber auch bis zu
7 fx. Mail sieht an den Eckeii dér Areoleii manchmal dornartige Fortsátze (Taf. XA'.

73). Die einzelnen Areoleii sind meisteiis in bogeiiartigen Reihen angeordnet (Taf. XA'.

74, Taf. XA'II. 88). Die Sterraster entsteheii an Sarkodebündeln in gastralen Partién
gewisser Schwámme. (Taf. XA'III. 94, 99, 100). Ilire Gestalt bleibt auch in starker Salz-

sáure und unter Druck unverandert. Xebeii den beschriebenen fand ich auch andersartig
gebaute Sterraster (Taf. XA'II. 89, Taf. XA'III, 95, 98.). Die nabelartige Eintiefung ist

auch hier klar sichtbar. Aus dér Mitte dieser Eintiefung gehen radial ablaufende Falten-

züge aus (Taf. XA'II. 89, Taf. XA'III 95.). In dér Seitenansicht erscheinen diese Sterraster

auch in vier- bis sechseckige Areoleii gegliedert (Taf. XA'III. 96). Diese Art zerfiel in

konzentrierter Salzsáure und unter Druck auf die Deckplatte zuerst in vier Scheibchen
(Taf. XA'III. 104— 108), und dann in Spiculae (Taf. XA'II. 90,91). In Taf. XA'III. F'ig.

103 wáchst aus dér Alitte dér nabelartigen Eintiefung ein ungefáhr 90 u hóhér und 23
u breiter Trichter aus kieseligeii Schwanmmadeln, dér wahrscheinlich den Rest eines

vSterrasteransatzes darsellt. Die Sterraster kommen in marinen Schwáninien vor.

Die Sandprobeii habén weiterhin auch Akanthostyle, (Taf. XA'I. 79), Dichotriáne
(Taf. XA'I. 80), Kieselanker (Taf. XA'I. 82), Plagiotriáne (Taf. XA'I 86), Oxáen (Taf.

XA'I. 83, 85, 87, Taf. XATI. 92), Desinen, (Taf. XA'III. 101) und Mikroskleren (Taf. XATII.
102.) geliefert. Detztere gehöreii sámtlich zu den marinen Schwámmen.



A PARICUTIN VULKÁN FÖLDTANI TANÍTÁSAI

PAXTü GAhOR^

Összefoglalás : A Paricutiii 9 éves mködése— bár az állaudó megfigyelésben és adatgyjtésben
ixjtolhatatlan kihagyások voltak — a vulkánkialakulás, fejldés és megsznés teljes folyamatát mutatta
be nekünk. Környezetének jelenkori vulkanizmusa piroxénandezites és olivinbazaltos lávákat felváltva
szolgáltatott. \ Paricutin mködé.se során a differeneiáció fokozatos elrehaladását mutatta be 1943-ban

I olivines bazalttal induló és 1952-l)en piroxénandezittel befejezd lávaszolgáltatásával.
Színes dokunientumfilmek megörökítették a vulkánfejlödés mozzanatait, felszíni formáit, mérések

és számítások a vulkáni anyagszolgáltatás nagyságát a szilárd anyagokra nézve pontos, a könnyen illókra

becsült számadatokkal érzékeltetik. .Szeizmikus mérések szerint a vulkán kialakulása nagymélység
kéregszerkezeti változásokra vezethet vissza, ettl teljesen független a mködést kisér, kismélyscg
vulkáni szcizmika.

1943. február 20-án Mexikó ..vulkáni tengelyén” iij vulkán .született, melyet

a közeli kis tara.szko-indián faluról, mely utóbb a vulkán mködésének áldozatul is

esett, Parieutinnak neveztek. A rmlkán nem alakult hosszú földtani idszakokon keresz-

tül mköd óriássá, mint híres szomszédai, a Popocatepetl, (ározaba, Colima, hanem
9 évi mködés után 1952. február 25-én, mint kisvulkán sznt meg. A vulkán kialakulása,

fejldése, növekedése, lüktetése és megsznése közvetlen tanúkkal szemlélhet és igazol-

ható volt. Az egyedülálló vulkáni eseménysorozat romlást és pusztulást okozó megrázé)

élményeken túl a földtani alapjelenségekbe mély bepillantást engedett. Bár a Paricutin

9 évi mködésének tanulságait teljes sokoldalúságukban eddig még távolról sem értékel-

ték ki, talán idszer mérleget készítenünk arról, milyen fontos felvilágosításokat nyer-

tünk vagy nyerhetnénk még ezután a mexikói vulkán lezárult tevékenysége kapcsán,

s melyek azok az adatok, amelyek begyjtését ez alkalommal elszalasztottuk.

Az iij vulkán születése meglepetésszer volt. -A.z emberekben még Mexikóban sem
él a vulkánra várás gondolata, pedig a vulkáni kúpok térbeli srsége s ezzel együtt

a jelenkorban új vulkánok születésének gyakorisága a legnagyobb. A mexikói Michoacan

állam vulkáni vidékén többszáz a jelenkorban képzdött vulkáni kúpok száma, mégis

emberi idöniértékkel a vulkánszületés nem nevezhet gyakori jelenségnek. Majd 200

évvel ezeltt, 1759-ben ugyanezen a területen, a Paricutintól 72 kni-re született legutóbb

a Jorullo nev kisvulkán. melyrl, nemcsak hiteles történeti adatunk, de H u m b o 1 d t

44 évvel késbbi pontos megfigyelései és lánglelk felismerései révén tudományunk
féjldé.sét alapveten befolyá.soló tanulságaink is vannak.

A Paricutin nagyjából ismert földtani felépítés területen képzdött. Az alap-

hegység legfels szintjét alkotó — felteheten középs-felskréta homokk és agyagpala

rétegekre a többezer méter va.stag Zumpinito vulkáni sorozat telepük Természetes

feltárásai szerint a tiilnyomóré.szt amfibolandezites, alárendelten dácitos, piroxén-

andezites és bazaltos kzetanyagból álló .sorozat folyóvizek és iszapárak útján elegyen-

getett, áthahnozott piroklasztikuni. Kitörési központokat vagy szakaszokat eddig

nem sikerült benne elhatárolni, képzdé.se a harmadkoron belül pontosabban nem rög-

zíthet. Savanyú (diorit, nionzonit) és bázisos (gabbró) mélységi kzetek tömzseit is
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ismerjük a területrl, mezozóos vagy liarmadkori benyomulásuk — elhelyezkedésük

pontosabb ismeretének hiányában — eddig eldöntetlen.

% A Zumpinito sorozat mélyen szabdalt eróziós felszínén a pliocén végén, pleisztocén

kezdetén indult meg a michoacani negyedkori ,,bazaltos” provincia kifejldése. Lávaárak
és tufaleplek egymásrahahnozódásának földtani folyamata a tufakúpok és kitörési

kürtk egyre srsöd hálózatán keresztül napjamkban is tovább tart. A Paricutin-

környék pleisztocén-holocén vulkanológiai fejldéstörténetének kinyomozása \V i 1 1 i-

a in s H. [40] munkája. A felszíni vulkáni alakzatok alapos megfigyelése és a kzettani

jellegek pontos megállapítása legfontosabb érdeme ennek a munkának. Az egymáshoz
közelálló és klasszikus kzetosztályozásunk bazalt-andezit határára es kzettípusok

következetes megjelölése, pontos fogalmi elhatárolást tett szükségessé. Ezt \\’ i 1 1 i a m s

a következképp végezte el :

Bazalt SiO;<54%, qz érték negatív, kvarc-norma nem képezhet
Bazaltos andezit SiOo<54%. qz érték <20, olivin-norma képezhet
Olivines andezit Si02<54%, qz érték >20. olivin-norma képezhet
.\ndezit .SiO,>5.S%, tjz érték >20, olivin-norma nem képezhet.

Williams a Paricutin környékén 1 530 km- területet vizsgált végig s ezen

több, mint 170 fbb kitörési központ lávatermékét állította viszonylagos idrendi sor-

rendbe. Térképérl (1. ábra) szemünkbe ötlik, hogy a Paricutin környékén szegélyi,

fként idsebb andezitfeltörések között nagyjából ÉK— DNy-i, illetve ÉNy—DK-i
felszakadásokat követve, uralkodóan bazaltos jelleg vulkáni terület alakul ki, melynek

az új vulkán csaknem metszéspontjába esik. Amint a kitörési központok elrendezdésé-

rl nem állíthatjuk, hogy a K—Ny-i csapású mexikói
,
.vulkáni tengely”-hez képest f

csúsztatósíkoknak tekinthet, említett irányok meghatározó szerepe szigorúan érvénye-

sült volna, tigy a fiatalabb lávák ,,bazaltosodó” jellege sem hullámzás nélküli (2. ábra).

A bazaltos provincia andezites ,,visszaütései” különösen szembeötlk a legfia-

talabb — felszínük ép.sége alapján az utolsó ezerévre tehet — vulkáni feltörések (Jabali,

Prieto, Capatzin) végs termékeinél. Williams fejtegetéseit 1950-ben azzal zárta le,

hogy bár a Paricutin-környék kzeteinek átlagos differenciációja párhuzamba állítható

Nicaragua, Panama, California negyedkori \nilkanizmusának termékeivel, a provincia

idrendbe sorolt kzeteinek összetételi eltolódásaiból a differenciáció szabályos idbeli

r áltozására következtetni nem lehet.

Azóta W i 1 c o X [36] elkészítette a Paricutin 9 éves mködése során felszínre

került lávatermékek beható kzettani és kzetkémiai vizsgálatának mérlegét. Eszerint

a michoacani vulkáni vidékre — s valószínleg más Csendes-óceán környéki negyedkori

vulkáni területekre is — a bazaltosból andezitesbe hajló, egy kitörési szakasz során

egyértelmen változó lávaösszetétel jellemz.

A gyjtési illetve feltörési dátumok sorrendjében vizsgált 22 kzetminta kzettani

és vegyi vizsgálata kétséget kizáró módon bizonyította, hogy a vulkán életében a láva

összetétele fokozatosan tolódott el az olivinbazaltostól a hiperszténandezitesig (3. ábra).

Mikroszkóp! képiben az összetételváltozás az ép olivinbeágyazások 1 947 eleji eltnésével

s a hipersztén egvre tömegesebb megjelenésével jelentkezett. Az 1946—48. között fel-

színre jutott lávatermékek olivinroncsai híven tükrözik a kzetképzdés menetében

beállott törést (4. ábra). A vegyi összetételváltozások idrendi képe ugyanezen idszak-

ban tam'xskodik legrohamosabb eltolódásról.

W i 1 c o X a rendelkezésre álló elemzési adatok alapján kísérletet tett a magma-

differenciáció menetének értelmezésére. Az idrendben egymásra következ tagok
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összetétel-eltolódásaiból a differenciáció átlagos menetét számította s megvázsgálta,

hogy szakaszos kristályosodás elidézliet-e a kapott értékeknek megfelel eltolódást a

vegyi összetételben. Gondos számításai és levezetései abban összegezhetk, hogy a tapasz-

talt összétételváltozások szakaszos kristályosodáson kívül savanyú kzetanyag (meg-

.Poeocha

Angohuor>

Zieimondri i

/. ábra. A l’aricutin környékének átnézetes földtani térképe. II. Williams nyomán. Jelek: 1.

Alluvium, 2. l’arieutin bazáltos-andezites lávaára, 3. Capatacutiro és Jabali bazalt lávaára, 4. Surundaro
és Jabali bazaltos andezit lávaára, 5. Capacuaro és Zirimondiro andezit lávaára, 6. Cutzato, Prieto, Jabali
b^alt lávaára, 7. I’ario, Paracho, bazalt lávíiára, 8. Tancitaro, Angahuan, San Harcos andezit lávaára.
ö.^umpinito vulkáni sorozat. 10. Elemzési mintavétel helye. 1 1 . Vulkáni kúp. 1—3. holocén, 4—6. pleiszto-
cén vége, 7. pleisztocén közepe, 8. pleisztocén eleje, 9. henúadidöszaki. — Schematic geological map of tlie

environment of Paricutin, After H. Williams, Signs: I. Alluvial deposits, 2. Andesitic-basaltic
lava flows of Paricutin. 3. Basaltic lava flows of Capatacutiro and Jabali. 4. Lava flows of basaltic
andesite of Surundaro. 5. Andesitic lava flows of Capacuaro and Ziiimondiro. 6. Basaltic lava flows
of Cutzato Prieto and Jabali. 7. Basaltic lava flow's of Pario and Paracho. 8! Andesitic lava flows of
Tancitaro. Angahuan and San Harcos. 9. Zumpinito volcanic series. 10.,Sampliug localities. II. Volcanic
conc. 1—3. Holocene, 4—6. I,ate Pleistocene, 7. Hiddle Pleistocene, 8. Early Pleistocene, 9. Tertiary

figyelt kzetzárványok alapján kvarcdioritos, monzonitos összetétel mélységi kzet)
jelents mennyiségének beolva.sztásával értelmezhetk [36].

W i 1 c o X hangsúlyozza, hogy a Paricutin 9 éves mködése során felszínre került,

bazaltostól andezitesig változó összetétel lávaanyag nem feltétlenül ezen 9 év alatt

képzdött. A Paricutin-lávát eg}' mélyebb helyzet, nagyobb magmatartó, meredeken
kiemelked kupolájából származtatva, igyekszik ugyan magt'arázatot találni arra, hogy



104 Földtani Közlöny. LXXXVIII. kötet, 1. füzet

a jelents kzetbeolvasztás liszükségletét kouvekciós áramlás i'itján nagyobb magma-

tömeg a mélybl miként pótolhatta, azt azonban nem is kivánja bizonyitani. hogy a

lávafajták feltörési sorrendjükben képzdtek.

7 02 X3 *4

9 nhvn \ Pariciitin körnvéki lávák Nigs;li-diagramja (W i 1 1 i a m s nyomán) J e 1 e k ; 1 . Holocén :

feíocfn v“ 3 közepe, 4. "pleisztoeén eleje- Xiggli diagram ot lavas ot the

ParStn Afler Williams) Signs: 1 . Holocene, 2. üate Pleistocene, 3. • Middle

. Pleistocene, 4. Early l’leistocene

Nagyobb beágyazások

Apró beágyazások

3 úbm \ Paricutin-láva összetOtelének eltolódása a közetalkutó ásványok tükréd.en (W i 1 c o x ^>;-erint)

- Com\»sitional V of the Paricutin lava as rcflected by rock-formmg mmerals (After V 1 1 c o x)

A Paricutin-környék láváinak s más negyedkori vulkáni területek termékeinek

ugyanebben az összetételsávban való szakaszos ingadozása arra utal, hogy a termetre,

élettartamra felépítésre nézve ugvancsak átlagosnak tekinthet fiatal kisvulkan esete-

ben a lávaszolgáltatás sem járhatott különleges utakon. Minél több tényezt (meredek
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kupola, mélységi áramlások, környezettl eltér, Ijeolvasztásra alkalmas mélységi kzet)

s azok rendkivüli találkozásait kapcsoljuk l)e tehát a bazaltos-audezites lávaömlés

magyarázatára, annál távolabb járhatunk az igazságtól. A Paricutin bazaltostól andezi-

tesig változó, de fokozatos átmenetekkel szorosan egybekapcsolt lávatermékeinek arány-

lag rövid, megszakitatlan miiködés során, kétségtelenül egyetlen magmafészekbl való

szolgáltatásával mélyen elgondolkoztató példát állított, melynek teljes jelentségét

ábrn. \ Paricutin lávaösszetcteleltolócUisa a vegyi elemzések alapján (\V i 1 c o x szerint) Magyarázat:
I. SiOj, 2, AI;()3 . 3. összes vas I'eO-ként 4. CaO, 5. MgO — Coinpositional vafiance of Paricutin lava
as rcprcscntecl bv Chemical analvses (after \\' i 1 c o x) Signs: l.SiO., 2. Al.Oj. 3. Totál Ke as KeO,4.

CaO, 5. MgO

a magmás kzetképzdés és elkülönülés menetére vonatkozóan eddig még aligha mér-

tük fel.

A vulkán földkéreglreli kiindulásáról mindenképpen szánalmasan keveset tudunk.

Szeizmológiai megfigyelé.sek a vulkán születését Irevezet események során nagyobb
mélység (mintegy 40 km) rengésekrl adnak számot, fezeknek közvetve szerepük lehe-

tett a bizonyára kisebb néhány km-es — mélységben elhelyezked magmakamra
kirobbanásában, azonban a vulkán mködését kisér saját szeizmikája feltétlenül kisebb

mélységbl ered s független az elbbitl [5]. További vizsgálatoknak kell majd eldönteni

hogy a Paricutin-kiipt(')l EÉXy-ra 3 kni-re észlelt mágneses minimum mennyiben tulaj

-

donitható a felszínközeibe ér magmakupola hhatásának [W i 1 c o x
,
36 1

. Magyarázatra

szorul az is, hogy a vulkáni terület a világon egyedülálló nagy knpsrsége milyen

kéregszerkezeti vagy magmatektonikai okokra vezethet vissza, elöregedés vagy foko-

zódó aktivitás eljelének tekinthet-e.
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Valamivel többet tanultunk a Paricutin-mködés felszíni jelenségeibl, bár távol-

ról sem állíthatjuk, hogy pontos és kellen sokoldalú adatgyjtés tekintetében a lehet-
ségeket kellképpen kihasználtuk volna. Az állandó és rendszeres figyelszolgálat csak
7 esztend során mködött zökkenésmentesen, s az alábbi, adatok rögzítését végezte ;

5. ábia. A Paricutin füstoszlopa 1944-l)cn. — Smoke colunm of l’aricutin in 1944

a központi füstoszlop magassága, szélessége, a bomba-porhullás és lávaömlés erssége,

légnyomás, kéregenielkedések és süllyedések, hallható zajok. A rendszeres észlelésbl

sajnos éppen a vulkán kialakulásának kezdeti, forradalmi idszaka maradt ki, az ,,érett”

Paricutin szabályosabb, szakaszos mködésérl jóval több adatunk van. A megfigyelé-

sek közzététele csak beszámolók és dia.^ramok alakjában történt eddi,g, e,gysé,ges fel-

dolgozá.suk és kritikai szintézisük napjaink geológiájának si'tlyos adóssága.
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A vulkáni mködés arányait jellemezzék az alábbi adatok [1 1] :

A fökúp végleges, viszonylagos magassága kb 430 m
lyávával elborított terület 24,8 km*
kávaárak legnagyobb összvastagsága (a fkúp tövénél) . . . 245 m
i-'elszinre jutott és megszilárdult összes vulkáni anyag 1 ,4

km* ill 3596 millió tonna
ebbl láva 970 „ „

I'elszínre jutott összes könnyen ill anyag 44
Napi szilárd anyagtermelés 1,1 ,, ,,

Napi lávatermelés 260 000 tonna
Napi könnyen illó anyagtermelés 13 600 ,,

Tufaszórás elterjedése :

1 m vastag tufalepellel borított terület 61 km*
0,25 m vastag tufalepellel borított terület 233 km*
0,001 m vastág tufalepellel borított terület 60 000 km*

A szilárd vulkáni termékek mennyiségének megállapitása kielégit geodéziai

pontossággal történhetett, mivel a területrl légi felvételek alapján készült 10 000-es

6. ábra. A .San Juan lávaár egy nyelvének hosszanti metszete. (K rauskopf szerint) — I/)ngitudinal
section thiovsh t'p öf s’irall tcngue of San Juan lava flow (after K r a u s k o p f)

topográfiai térkép rendelkezé.sre állott. A kürtkön keresztül gáz vagy gz alakjában

távozó könnyen illó termékek (HjO, COj, SO.^, HCl, NHg) mennyiségének hozzávetleges

becslését azonban csak a vulkáni mködés utolsó esztendejében végezte el F r i e s [11]-

A felszínre jutott összes könnyen illó anyag mennyiségének az 1952. évi napi gáz(gz-)-

termelés adataból való számítása lényeges bizonytalanságot rejt magában. A kapott

mennyiség minden Inzonnyal kisebb a valóságosnál, mert a vulkáni mködés kezdeti

szakaszán a központi gázoszlop jóval nagyobb nyomásit és nagyobi) magasságú —
8 —10 000 m —- volt, mint a késbbiek folyamán (5. ábra).

A vulkán tevékenységét a legkiválóbb amerikai vulkanológusok figyelték és áldo-

zatos, kitartó munkával sok igen becses észlelést végeztek a ymlkáni kúp fejldésmenetérl,

a robbanások szakaszo.sságáról, a bomba- és porhnllásról. A láva felszmrelépését (a Pari-

cutin lávája sohasem szökött ki a központi kürtn, mindig a fkúp tövénél megnyiló

parazitakrátereken, vagy bokkákon át ömlött ki) különös gonddal tanulmányozták, s

a lávaárak kialakulásának, terjedésének, elhalásának minden mozzanatát rögzitették

3, 25], Kötetrevalc) érdekes adatunk gylt igy össze a lávaárak kezdeti gj'ors, 20 m/óra

.sebesség hömpölygésétl va.stagon bekérgezett lassú, 1- 2 m napi elregördüléséig

(.— 7. álira). A legbségesebb, San Juan lávaár 8 hónap alatt ntt 10 km ho.sszúvá s érte

el 2,5 km maximális szélességét maga alá temetve San Juan de Parangaricutiro 4000

lako.sú városát. .\z utolsó szakaszon a lávaár homlokának kéreghasadékain felszínre

nyomuló láva rejtett csatornájában 4^ hónap alatt tette meg az utat a krátertl.

A vulkán mködésének kési szakaszán különösen gyakoriak voltak a hosszú,

rejtett lávafolyá.sok, melyek már kihlt lávagerincek megemelésével, apró parazita-
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kvipok (viücancito) és gázfúv-ók (hornito) képzésével árulták csak el terjedésüket. Az
alapos és pontos megfigyelések szakszer leírásánál is nagyobb értéket képvisel a vulkán
mködésérl F o s li a g, P o u g li, R o y, B u 1 1 a r d ,

P r i e s és mások forgatásában
készült, összesen többezer m hossziiságii színes dokumentumfilm, melyek az átélés

elevenségével állítják a néz elé a vulkán robbanásait, lávájának ömlését, fortyogását.

A kutatók haláltmegvet bátorsággal a kráter és az aljan nyíló kürtk tanul-

mányozásától sem riadtak vissza. Ivgyszerre általában két kürt volt egymást váltó

I

m
7. lihrci. A .S;in Juan lávaár felszíne (I., u n d q v i s t felvétele) — .Surfacc of .San Juan lava flow (photo

1, u n d q V i s t)

szakaszos mködésben s egyes idszakokban az egyik csak gzt. a másik csak gázt és

törmeléket szolgáltatott. Krauskopf 24] a kürtrobl)anások és lávaömlések egy-

mástól csaknem független ritmusát viz.sgálva érdekes magyarázatot talált a l’aricutin

kitörési mechanizmusára (8. ábra). Érdekes a bombák kürtbeli eróziójára vonatkozó

megfigyelés. A szapora egymástttánban következ robbanások ereje legtöbbször nem volt

elegend arra. hogy nagyobb bombákat kirepítsen, így azok számtalanszor liullottak

vissza félútról a kürt falához és egymáshoz ütközve. Mire egy ersebb robbanás végleg

kirepitette ket a kürtbl, már csaknem szabályos gömbalakúvá koptatódtak.

Igen érdekes biológiai megfigyelésekre nyilt alkalom a mköd vulkán környeze-

tében. Tetemes porhullás a vulkán 10 km-es körzetében megbénitotta a növényi életet.

A nagyobb állatok úgy látszik táplálékszerzési lehetségük hiánya miatt hagyták el

a környéket, de félelem nem volt rajtuk tapasztalható. A gyikok megéltek a bséges
rovartáplálékon s nyugodtan melegedtek az alig kérgesedett lávaáron. If o r f [6] a
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iiövényiiiaradványok szelektív fosszilizálóciására vonatkozóan végzett érdekes vizsgá-

latokat friss tnfaleraküdásokon.

ÉK

Zapicho

200 ‘>00 600m5

6. ábra. A l’ajicutin 1945. deccinhcri míiködésónek elvi metszete. (K r a u s k o p f szerinti. Magya-
rázat: I. Áramló láva, 3. régebbi, felszín alatti lávacsatornák, 3. a l'aricutin lávaárai, 4. vulkáni
törmelék, 5. idsebb vulkáni aljzat — Schematie section of Parientin activity in December, 1945.

(after Kranskopf). Signs: 1. Moving lava, 2. Older subsurface lava' channels, 3. Parientin
flows, 4. Pyroclastic matéria!, 5. Pre-Parientin flovvs and pyroclastics

A Parientin igen szétszórt és kevés végleges kiértékelést tartalmazó, eddigi

fontosabl) irodalmának jegyzékét alábbiakban közlöm :

IRODALOM -- RKPiatlCXCKS

I . 1 1 : Como nace y erece un volcan, líl Parientin. Mcxico. 1). P, Kdit. Stylo 1950. (Egy amatr
.gazda.gon illusztrált helyszíni megfigyelései.) — 2. B o d 1 e, R. R. : Parientin magnetic survey. Am.
V'>eopli5'S. Pnion, 25th Annual 5Ieeting Part 4. 1945. — 3. B n 1 1 a r d, I'. M. ; Studies on Parientin
volcano, Michoaeán, Mexico. Oeol. Soc. America Bull., v. 58. 1947. — 4. C o v a r r u b i a s, E. F. : In-
vestigacion geofisico-sismometriea dél fenomeno voleanieo. El l’aricutin tniiv. N^ac. Aut. de .Mexico,
p. 20. 1945. — 5. C o V a r r u b i a s, L- l'- : Interpretáción dél fcnoincno voleanieo a la luz de la sismo-
logia. El Paricutim l'niv. Xac. .ánt. de Mexico, p. 41. 1945. — 6. 1) o r f, lí. : ( Ibservations on the pre-
servation of plants* in the Parientin area. Am. Geophys. Union Trans. v. 26, 1945. - 7. 1' 1 o r e s, T. :

Investigaciones geologicas relatives al volcan Parientin. El Parientin Univ. Nac. .\nt. de Mexico, p. 1.

1945. — 8. F o s h a g, \V. F. : Ees fnmarolas dél Parientin. líl Parientin Univ. Nac. .\nt. de Jlexico.
p. 93. 1945. — 9. F o s h a g, W. 1'.—J e h c r o (V o n z á 1 e z, R. : Birlh and development of Parientin
Volcano. Mexico. U. ,S. Geol. Survey Bull. 965—D. 1956. — 10. F o s h a g, tV. I'.—Henderson,
E. P. : Primary snblimates at Parientin volcano. .\m. Geophys. Union Trans., v. 27, 1946. — 11. 1" r i c s,

C. jr. : Volnmes and weights of pyroclastic matéria!, lava and water ernpted by Parientin Volcano, Michoa-
cán, Mexico. .\m. Geophys. Union Trans. v. 34, 1953. - 12. 1' r i e s, C. jr.—G u t i é r r e z, C. : .Veti-

vity of Parientin Volcano from .áugust 1 , 1948, to Jnne 30, 1949. .\m. t'.eophys. Union Trans. v. 31 ,
1950.

13. F' r i e s, C. jr.—G n t i é r r c z, C. : ,\ctivity of Parientin volcano from Jnly 1 to December 31,
1949. Am. Geophys. Union Trans. v. 31, 1950. - 14. F r i e s, C. jr.—Gntiérrez, C. : Activity of
Parientin t'olcano from January 1 to Jnne 30, 1950. .\m. Geophj’s. Union Trans., v'. 32, 1951. - 15.

h* r i e s, C. jr.—G n t i é r r e z,' C. : .\ctivity of Parientin Voleano from Jnly 1 to December 31 , 1950.
.\m. Geophys. Union Trans , v. 32, 1951 . 16. F r i e s, C. jr.—G n t i é r r e z, C. : Activity of Pari-
cutin Volcano from January 1 to Jnne 30, 1951 . Am. Geophys. Union Trans. v. 33, 1952. 17. I' r i e s,

C. jr.—Gntiérrez, C. : .\ctivity of Parientin Volcano from Jnly I to December 31, 1951, .\m. Geo-
phys. Union Trans. v. 33, 1952. — 18., 1' r i e s. C. jr.—G n t i é r r e z, C. : Activity of Parientin \'olcano
during 1952. Am, Geophys. Union Trans. v, 35. 1954. — 19. G o n z á 1 e z, Jenefo R.--Foshag, \V.
II. ; The birth of Parientin. .Smithsonian Inst. .Ami. Rept. fór 1946, Washington, 1947. 20. G r a t o n,
I,. C. ; The genetic significance of Parientin. .Am. Geophys. Union Trans. v, 26, 1945. — 21 . G r a t o n.
I,. C. : Ciertos cspectos geneticos dél Parientin nuevo volcan de Aliehoacan. El l’aricutin l’niv. Xac.
.Aut. de Mexico ji. 59. 194.Á — 22. Kellel', F. jr. : The magnetic work of the U. ,S. Coast and Geodetic
Survey at Parientin vulcano, Michoacan, Mexico. .Am. Geojiliys. Union Trans. v. 27. 1946. — 23. K en-
ned y, G. C. : .Activity of Parientin Volcano from .Ajiril 12 fo Alay 3, 1946, .Am. Geophys. Union Trans.
V. 27, 1946. - 24. K r'a u s k o p f, K. B. : Alechanism of eruptioii at Parientin A’olcano, Mexico. Geol.
Soc. .America Bull., v. 59, 1948. — 25. Kranskopf, K. B. : I.ava movenient at Parientin A'olcano,
Alexico. Geol. Soc. .America Bull., v. 59, 1948. 26. K r<a u s k o p f, K. B.—AV i 1 1 i a m s, H. : The
activity of Parientin Volcano diiring its third ycar. ,Ain. Geophys. Union Trans., v. 27, 1946. — 27. M i 1-

t o n, C. ; X'otes on volcanic rocks from Paricutin, Alexico. .Ain. Geophys. Union Trans. v. 25, 1945. —
28. S c h m i t t c r : Estndio jictrografico de lavas y prodnetos piroclasticos. El Paricutin Univ, X’ac.
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Aut. de Mexico. p. 111. 1945. — 29. Segerstro m, K. ; Ero.sion studies at Paricutin Volcano, State
of Michoacán, Mexico. U. .S. Geol. Survey Bull. 965—.\. 1950.— 30. T r a s k, P. D. : El volcan mexicano
Paricutin. El Paricutiu Univ. Xac. Aut. de Mexico. p. 101. 1945. — 31. W h i t e, I). E. : Paricutin’s
cyclic activity. Am. Geophys. Uniou Trans. v. 25, 1945. — 32. W i 1 c o x, R. E. : Activity of Paricutin
Volcano írom September 18 to November 30, 1946. Am. Geophys. Union Trans. v. 28, 1947r— 33. W i 1-

c o X, R. E. : Activity of I’aricutin Volcano from December 1, 1946, to March 31, 1947. Am. Geophys.
Union Trans., v. 28, 1947. — 34. W il c o x, R. E. : Activity of Paricutin Volcano from April 1 to July
31, 1947. Am. Geophys. Union Trans., v. 29. 1948. — 35. W i 1 c o x, R. E. : Activity of Paricutin Volcano
from December 1, 1947. to March 31, 1948. Am. Geophys. Union Trans. v. 29, 1948. — 36. W i 1 c o x,
R. E. : Petrology of Paricutin Volcano Mexico. U. S. Géol. Survey Bull. 965—C. 1954. — 37. tV i 1 c o x,
R. E.—G u t i é r r e z, C. : Activity of Paricutin Volcano from .Aj)ril 1 to July 31, 1948. Am. Geophys.
Union Trans. v. 29, 1948. — 38. W i 1 c o x, R. E.—S h o u p, O. S. ; .\ctivity of Paricutin Volcano from
-August 1 to November 30, 1947. Am. Geophys. Union Trans., v. 29, 1948. — 39. \V i 1 1 i a m s, H. : Geo-
logic setting of Paricutin volcano Am. Geophys. Union Trans. v. 26, 1945. — 40. Williams, H. :

V'olcanoes of the Paricutin region. U.S. Geol. Survey Bull. 965^—B. 1950. — 41 . Z i e s, E. G. : Temperature
measurements at Paricutin t'olcano. Am. Geophys. Union Trans., v. 27, 1946.

The geologícal teaching oí Paricutin volcano

By G. PANTÓ

The nine years’ activity of Paricutin presents — in .spite of the irreplaceable gaps
in continuous oíaservation and collection of data — a complete process of volcano
birth, evülution and extinction. The receiit volcanic activity of the enviromuent has
yielded an alternating sequence of olivine basaltic and pyroxene andesitic lavas. In the
course of its activity, Paricutin has demonstrated a gradually advancing differentiation

by a lava production commencing in 1943 by olivine hasalt and ending in 1952 with
pyroxene andesite.

The superficial features of the volcano as well as its stages of development have
been recorded by colour films and the ainount of volcanic matéria! production was charac-
terized by accurate measurements and calculations as to solids and by estimates as to
volatiles. Seismic measurements have shown the origin of the volcano to be connected
with tectonic processes of great depth, quite independently of the shallow volcanic
seismicity accompanying superficial activity.



I

SZEMCSENAGYSÁGI VIZSGÁLATOK VÉ K ONYCSISZOLATBAN

NAGY ELEMÉR

Összefoglalás: A dolgozat áttekinti a nem lazítható törmelékes nledékes kzetek szemcsenagyság-
eloszlás vizsg^atának módszereit. K r u ni b e i n (1935), G r e e n m a n (1951) és Packham (1955)
módszereinek részletesebb tárgyalása eltt ismerteti a momentumszámítás alapjait. Az egj'es korrekciós
számításokat két felsregmeci homokköminta segítségével hasonlítja össze.

Az eredetileg is laza, vagy utólag fellazitható törmelékes kzetek szemcseeloszlá-

sának vizsgálatára számos módszert dolgoztak ki. Ha a laza üledékekre kidolgozott

eljárások nem alkalmazhatók, mert 1 . a kzet nem lazítható fel a mérend törmelék

változása nélkül, például kvarcitok, kovás kötanyagú homokkövek, meszes kötanyagú
mészhomokkövek esetén

;
v'agy 2, a savban való fellazításkor egyébként oldódó elegy-

részek eloszlását is mérni akarjuk, iigy a hosszadalmasabb vékonycsiszolati

elemzést vagymik kénytelenek használni. Ennek menete általában a következ :

1. Méréshez való elkészítés: a vizsgálandc) kzetbl több sík

mentén vékonycsiszolatokat készítünk. (Ugyanazon minta tölrb csiszolatának kimérése-

kor kapott adatokat általában együttesen értékeljük ki. Azonban ha orientált mintából

készítünk több orientált csiszolatot s azokat külön-külön értékeljük, a minta szemcse-

orientációjának foka az egyes csiszolatokbc')! kapott eloszlásadatok különbségében fog

megnyilvánulni.)

2. M é r é s : a csiszolatokat polarizációs mikroszkóppal, milliméter-hálós okulár-

ral célszer kiménii. Ha a nagyítá.st úgy választjuk meg, hogy a háló réstávolsága 0,05

mm legyen, akkor meglehetsen pontosan tudjuk a 0,02, tehát az A 1 1 e r b e r g-

skála szerinti homok-iszap határérték szemcsenagyságát is kimérni. Ügyelni kell arra,

hogy a háló által lefedett területen minden szemcsét megmérjünk.

3. Adatcsoportosítás: a kapott adatokat önkényesen megválasztható

— helyesebben az alkalmazandó korrekciós eljárásnak leginkább megfelel— osztályokba

csoportosítjuk. Tehát nem súlyszázalék-gyakoriságokat, hanem darabszám-gyakori-

ságokat kaptmik! (Bizonyos osztályba x darab szemcse tartozik).

Az így nyert gyakorisági adatokból a következkben ismertetend eljárásokkal

közelíthetjük meg a ..valódi” szemcseeloszlási viszonyokat. Ezeknek az eljárásoknak

(korrekciós módszereknek) célja: 1. A
,
.valódi” — tehát szitálással, vagy mikroprojek-

torral nyerhet — szemcseösszetétel lehet legpontosabb megközelítése. 2. A vékony-

csiszolatok kimérés útján kapott ,,ál” eloszlásjellemzkbl valamilyen korrekciós-állandó

segítségével megkapni a ,,valódi” eloszlás megfelel jellemzit (közepes szemcseméret,

szórás, ferdeség, stb.).

Laza üledékek vizsgálatakor az eloszlás-jellemzk gyorsabban és célravezetén

számíthatók. Esetünkben azotiban a momentnui-számítást is érintenünk kell, mert az

ismertetend eloszlás-korrekciók alapja az, hogy a vékonycsiszolaton kimért eloszlás

momentumaiból korrekciós-állandók segítségével kaphatók a megfelel laza üledék
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momentumai. Utóbbiakból azután egyszer képletek segítségével az egves eloszlás-

jellemzk kiszámithatók.

A korrekciós eljárásokat két kovás kötanyagú liomokkmintán mutatjuk be.

Alap :n o m e n t u ni : egy x változó iz-edrend alapmomentunián x^ közép-
értékét értjük (végesszámú változónál. F'olytonos változónál várható értéket fejez ki

az alapmomentmn.) Megkülönböztetünk els, második, harmadik stb. alapmomentumot

;

^^3- Stli.

- / • X

^ f

Z / • ,T=

f — gyakori.^ág. ill. észlelések száma

,v = független változó

f

stb.

: t .V*

Az I. sz. minta esetében (1. ; I. sz. táblázatot) :

= 0,2285 / = gyakoriság

= 0,0299

= 0,0128

Itt -m 22,8.5

100

— / m- 7.372

100

- /
• nü 2,99
V

j 100

Xf IH‘ 1,28

-/ 100

Az els alapmomentum egyenl a változó középértékével, példánk esetében a

közepes szemcsemérettel.

Centrális momentum; egy ;r változó n-edrend centrális momentumán
(véges számú változó esetén) ;r változó középértékétl való eltérései ft-edik hatványának

középértékét értjük. Tehát x t!-edik centrális momentuma: (//„) [xj—ilf)” kifejezés

középértékével egyenl, ahol Xi = ;r egyes értékei, d/ = ;r változó középértéke = n-i-

~ f (r,— ni)

/b .

^7

- nX
-,7

X/ . (Xi -

stb.

Az els centrális momentum minden esetben nullával egyenl, ugyanis a számtani

középtl való eltérések összege = 0. A má.sodik centrális momentum megadja az x

változó szórásnégyzetét : = a-.

A centrális momentumok az alapmomentumokból közvetlenül is számithatók ;

/ü = 0

/<2 = ;í2 — n\ Cd

/i„ = ;ij — 3 n., • )ii — 2 nf Zl-

ft, = — 4 4- 6 n'f . — 3 —
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Az I. sz. minta esetétien :

/'i = 0

/(, = 0,0737-0,0522 = 0,0215

F= 0,0299 -3-0,0737 0,2285 2 0,0119 = 0,0032

í/, = 0,0128-4 0,2285 • 0,0299 ! 6 • 0,0522 0,0737 • — 3 0,0027 - 0,0005

I. táblázat

Táblázat az I. sz. minta momentumainak számításához

Osztályok
Szám
gyak.

f.

Osztály!
közép

1

f. m
m.

1

m= f. m'^

!

f. m-
j

m’ f. nV

001—006 9 0,035 0,315 0,001225 0,01 1025 0,000042875 0,000385875' 0,0000015 0,0000135
006—011 15 0,085 1,275 0,007225 0,108375 0,000614125 0,009211875! 0,0000522 0,0007830
01 1—016 18 0,135 2,430 0,018225 0,328050 0,002460375 0,0442866501 0,0003322 0,0059796
016—021 12 0,185 2,220 0,034225 0,410700 0,006331625 0,075979500 0,001 1723 0,0140556
021—026 9 0,235 2,1 15 0,055225 0,497025 0,012977875 0,1168008751 0,0030498 0,0274482
026—031 9 0,285 2,565 0,081225 0,731025 0,023149125 0,208342125! 0,0065975 0,0593775
031—036 8 0,335 2,680 0,1 12225 0,897800 0,037595375 0,300763000! 0,0125945 0,1007560
036—04

1

6 0,385 2,310 0,148225 0,889350 0,057066625 0,342399750 0,0219706 0,1318236
041—046 6 0,435 2,610 0,189225 1,135350 0,082312875 0,493877250 0,0358061 0,2148366
046—051 3 0,485 1,455 0,235225 0,705675 0,114084125 0,442252375; 0,0553308 0,1659924
051—056 2 0,535 1,070 0,285225 0,570450 0,152595375 0,305190750 0,0813533 0,1627066
056—061 2 0,585 1,170 0,342225 0,684450 0,200201625 0,4004032501 0,1171179 0,2342358
061—066 1 0,635 1 ,635 0,403225 0,403225 0,256047875 0,256047875 0,1625904 0,1625904

Összesen ; 100 22,850 7,372500 2,995941 150 1,2805988

A momentumokkal kifejezett eloszlásjellemzk a következk :

Közepes szemcseméret ^ = .1/

•Szórás (standard deviation) o = 1',!/, = 1 lu — n\

Ferdeséí! = F =
2o-‘

Csiicso.sság (knrtosis) = !< — 7—
3 o*

Az I. sz. minta esetében :

jV/ = dl = 0,2285

d =!/, = 0,147

0,0032

öjootís
0,5079

0,0005

0,0014
0,3571

A kvartilokból és a momentumokból számitott megfelel eloszlásjellemzk (ferde-

ség és csúcsosság) párhuzamos, rokon értékek, azonban geometriailag különböz a

jelentésük.

Korrekciós módszerek

K r u m bein [10] laza törmelék mikroprojektorral, vetületben mért maximális
szemcseátmérinek eloszlását hasonlítja össze ugyanannak a törmeléknek beágyazott és

vékonycsiszolaton mért eloszlási adataival. A vékonycsiszolatból kapható momen-
ttmiokhoz korrekciós tényezket számít ki, amelyek felhasználásával meglehetsen
pontosan megközelíthetk a laza, projekcióból nyerhet momentumok.

8 Földtani Közlöny
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Korrekciós tényezi :

4
nir = —

1,5 • iiip

. Ahol )ijr, n.r, stb. a helyesbített ,,valódi” alapmomeutumok
;_ . n,s, stb. a vékonycsiszolatból kapott alapinoinentumok.

n^T = -g- •

Kruinbein korrekciós tényezivel kiszámitva az I, sz. minta
, .valódi” alap-

momentumait :

n„ = 1,27 0,2285 = 0,2902

= 1 ,50 • 0,0737 = 0. 1 1 05

n,r = 5,33 0,0299 = 0.1595

n„ = 1,87 0,0128 = 0,0240

Kruinbein korrekciós tényezibl a teljes ,,valódi” eloszlást nem lehet ki-

számitani. Tényezi csak akkor alkahnazhatók, ha a mérések egyenlközü (nem logarit-

mikus skála szerint változó) osztályokba vannak csoportosítva. A korrekciós tényezk
a szemcsealaktól függenek. A K r u m b e i n által adottak általában ellipszoid szer
szemcsék esetén érvényesek. [7]. Greenman [8] módszerével már a teljes , .valódi”

eloszlás kiszámitható. Külön eljárást dolgozott ki egyenl intervallumú és külön eljárást

logaritmikusai! (W e n t w o r t h-skála szerint) csoportosított adatok korrekciójára.

?Í2r —

H^r =

Greeninau-féle korrekciós értékek

II. táblázat

s

t

10 9 8 7 6 i 5 4 3 2 ! 1

1 0,435 0,458 0,484 0,515 0,553 0,660 0,661 0,745 0,866 1,000

2 0,600 0,628 0,661 0,700 0,745 0,800 0,866 0,943 1,000

3 0,714 0,745 0,781 0,821 0,866 0,917 0,968 1,000

4 0.800 0,831 0,866 0,904 0,943 0,980 1,000

5 0,866 0,896 0,927 0,958 0,986 1,000

6 0,917 0,943 0.968 0,990 1,000

7 0,954 0,975 0,992 1,000

8 0,980 0,994 1,000
t

9 0,995

1.000

1,000

10
1

Qi> Ö 2 ----Q/ :
(számtani sorként növekv osztályhatárértékek közé tartozó) vékony-

csiszolati számgyakoriságok. F-^, F^ - - Fi ; fentihez hasonlóan növekv intervallumokba

tartozó
,
.valódi” számgyakoriságok. (A fentiekhez képe.st az F intervallumok fél fázissal
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a durvább szemcsenagyságok felé vannak eltolva. Q; és F; a legdmvább szemcsenagyság-

hoz tartozó „ál”, ül. , .valódi” gyakoriságok. A , .valódi” gyakoriságok a következ ki-

fejezésekbl számíthatók, a legdurvább szemcsenagyságtól kiindulva :

F, =

Fí-i) =

Qt

í ^5,

Qt + Qt— I — {i Si) • l' I

(í- 1)

7- <?( + •?(— 2 [(í —» Ía) 1) Sz) 1)] _4-K

(í-2)-.., ^

Példaként a II. sz. minta ,
.valódi” eloszlását határoztuk meg :

osztályok (mm)

(Ji = 37 0,01- 0,06

^2 = 33 0,06 — 0,11

0,035 — 0,085 Fi = 30,662

Q, = 18 0,11 — 0,16

Q, = 10 0,16— 0,21

Qs = 2 0,21 -0,26-

0,085 — 0, 1 35 F. = 37, 1 65

0,135 — 0,185 Fa= 14,716

0,185 — 0,235 F, = 14,120

0,235— 0.285 3.333

A számítás menete ;

^‘ = ö-,6C)5
= "’3^^

= 14120
U,ool

^ 2 4- 10 ^ 18 - 0,917 • 3,333 0,866 • 14,12
F3 =

ÖJ45
=

„ 2 + 10 -r 18 + 33 - 3,333 • 0,93 + 14,12 0,968 + 14,72 0,043
F2 = = 37,160

2 + 10 + 18 + 33 i 37 - 1 -3,333 + 1 • 14,12 - 1 • 14,72 + 1 -37,165
/., = — 30,662

A kifejezé.sekben szerepl t az oszlopok, az s a sorok számát jelenti. Ha adataink

például 5 osztályba vannak csoportosítva, akkor t = 5, t
—

1 = 4 stb. A [t— 1)
—»S 2

jelölés példánkban a t = 4-hez és az s = 2-höz tartozó korrekciós értéket (esetünkben

0,866-ot) jelent.

A II. sz. minta ,,ál” és — G r e e n m a n-módszerrel számított — , .valódi” el-

oszlását ábrázolja az 1 . ábra.

G r e e n ni a n módszerének hibája, hogy — K r u m b e i nhez hasonlóan —
vékonycsiszolatban és projektorral maximális szemcseátmérket mér s ezáltal a korrigált

eloszlási görbéi két okból nem hasonlíthatók össze — nálunk a projekciós eljárásnál

szívesebben használt és gyorsabb — szitálással kapott adatokkal : 1 . számgyakoriságok

eloszlását \dzsgálja, míg szitáláskor rendszerint siílyszázalékos gyakoriságokat hasonlí-

timk össze. 2. Szitáláskor a szemcsék nem a leghosszabb, hanem a közepes tengelyük

(ül. minimális keresztmetszetük) szerint különülnek frakciókra. G r e e n m a n mód-
szere levezetésekor feltételezi, hogy egy osztályba tartozó szemcsék egyenl átmérjek.

R ö t h 1 i s b e r g e r [18] kidolgozott egy eljárá.st a térfogatszázalékos eloszlás

vékonycsiszolati meghatározására. A vékonycsiszolaton végigfektetett elméleti egyene-

sek a szemcsékbl Inirokat metszenek ki. E húrok eloszlásgörbéjéljl szerkesztéssel

határozhatók meg a térfogatszázalékos eloszlás kummulatív százalékai.

8 *
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Münzner ésSclineiderhöhn[13] az elz módszerhez hasonlóan húr-
metszetek eloszlásából indul ki. A húrmérések eredményeit siilyszázalékokra számi-
tották át. A kapott értékeket összehasonlitották a fellazitott kzet szitálással nyert

eloszlásgörbéjével s a két

eredmén3't közel azonosnak

találták (tehát a kis szem-

csenag\-ság húrméréskor vár-

ható feldúsulását nem ta-

pasztalták !). Ennek oka —
szerzk szerint — az, hog\'

a szita minimális kereszt-

metszet szerint osztálj’oz,

viszont a húr a legnagj’obb

keresztmetszetben is feküd-

het, azaz a ,,kicsin3’it-”, a

, .nagvitó-” és a ,,formaeffek-

tus” statisztikvisan közöm-
bösitik egymást.

P a c k h a in [15] ál-

tal kidolgozott ,,szemigrafi-

kus” eljárás elnye, hog>' az

adatcsoportositás módjától

független, tehát számtani és

logaritmikus skálákra egy-

aránt alkalmazható. (Utób-

bi esetben csupán már kor-

rekciós értékeket kell alkalmazni.) Vékon\'csiszolatban számg\-akoriságokat mérünk és

a ,,valódi” eloszlás is számg\-akoriságokra vonatkozik. (P a c k h a ni idézett cikkében

kidolgozott egy módszert vékonycsiszolatból való térfogat- és súh'százalékos eloszlás

számítására is, azonban mindkét esetben kén^’telen a szemcséket gönibalakúaknak

feltételezni.)

/. ábra. A II. sz. minta kummulatív görbéje, il a g 3 ’ a r á z a t : 1.

vekonycsiszolattian, 2. (
'. r e e u m a n szerint heU'esbitve.— Cummn-

lative graph of .Sainple II. K x p 1 a n a t i o n : 1 . Thin scction, 2, as
eorrected after ( i r e e n m a n

Uackham -féle korrekctós értékek
III. táblázat

OsztáU'-
határók

Osztáhhatárok

R 1
,

1 lé 1 ,25 R 1,5 A“ 2,0 R

1,1 K 3,009

1,25 R 2.048 1,407

1 .5 R 1,606 1.256 1,164

2,0 R 1.333 1,115 1,095
1

1 ,060

j

1

— — — 1,000

{R — a korrigálásra kijelölt szemcseátmér.)

P a c k h a 111 eljárásának menete a következ : A vékonvcsiszolati mérések

adatait százalékoljuk és kummulatív görliébeii ábrázoljuk. A helyesbítend átmér és.

annak kétszerese közti átmér tartományt 2-szerestl 1 ,5-szeresig
;

1,5— 1.25; 1,25—
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1,1-ig osztályokra osztjuk. Az így nyert egyes osztályokba tartozó gyakoriság-értékeket

(nem a kummulatív gyakoriságokat !) szorozzuk a megfelel — számtani skála esetén

a III. sz. táblázatból kiolvasható — állandóval. A nyert értékeket összeadjuk és hozzá-

adjuk a kijelölt átmér kétszereséhez tartozó kummulatív gyakorisághoz. A kapott

összeg egyenl a helyesbítésre kijelölt átmérhöz tartozó ,,valódi” kunnmüatív-száza-

lékkal. Miéi több átmérre végezzük a méréseket, amiál pontosabban közelítjük meg
a , .valódi” kiimmulatív-görbét. (Ábrázoláskor a kummulatív százalékok a durva szem-

nagyságtól a finomabbak felé nnek.) Példának ismét a II. sz. minta eloszlását helyes-

bítettük P a c k h a ni módszerével. (2. ábra).

%

,
0.26

I
0.21 I 0.16 I 0.11

,
0.06 . 0.01

0.285 0.235 0185 0.135 0.085 0.035 Szemnagyság

2. ábra. A II. sz. minta P a c k h a m -módszerrel helyesbített eloszlás görbéje. Magyarázat;
1. vékonycsiszolatból kapott, 2. helyesbített eloszlás. — Distributiou curve of Sample II. as corrected
after P á c k h a m. E x p 1 a n a t i’o n : 1 . Distributiou obtained by counting out thin section, 2. cor-

rected distributiou.

Összehasonlítva ugyanannak a (II. sz.) mintának G r e e n in a n-. és P a c k h a in

módszerével kapott két eloszlásgörbéjét azt tapasztaljuk, hog}' a G r e e n ni a n-féle

görbe durvább szemnagyságot és kevéssé osztályozott eloszlást mutat. Ennek oka els-

sorban az, hogy vékonycsiszolatban Greennian a legnagyobb, P a c k h a ni a leg-

kisebb átmérket méreti ki.

P a c k h a m az els három alapmonientiimhoz korrekciós állandókat is ad :

lljr = 1,18 • í!i„

n..r = 1.33- Ilii, (Ahol n, és n„ a
,
.valódi”, ill. .,ál” eloszlás momeutumai.)

Ilir = 1.47 • llm

A törmelékes kzetek vékonycsiszolat i elemzése esetében figyelenibeveend hiba-

források két csoportra oszthatók ; az elsbe tartoznak a vékonycsiszolat kimérésének

hibái : minél nagyobb területet mérek ki, annál pontosabban közelíteni meg az ún.

,,ál” eloszlásviszonyokát. A kimérés hibaszázaléka az V. sz. táblázat szerint számítható,

függ az átlagos szemcsemérettl (a), az átlagos szemcsetávolságtól {d), és a kimért felület

nagyságától (x d)~. M a d e r és G r e n g g által kiszámított ;r-értékekkel d-t megszo-

rozva az igényelt hibaszázalékhoz szükséges kimérend négyzet élhosszát kapjuk meg. (14)
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IV. táblázat
a/d

Megen-
gedhet
hiba "/o

0,1 0,2 0,3 0,4 05, 0,6. 0,7 0,8 0,9

2 88,5 78,8 68,9 59,1 49,2 39,4 29,5 19,7 9,8

4 43,7 38,8 34,6 29,1 24,3 19,4 14,6 9,7 4,9

6 28,7 25,5 22,3 19,1 15,9 12,8 9,6 6,4 3,2

8 21,2 18,8 16,4 14,1 1 1,8 9,4 7,1 4,7 2,4

10 16,7 14,8 13,0 11.1 9,2 7,4 5,6 3,7 1,9

20 7,5 6,7 5,8 5,0 4,2 3,3 2,5 1,2 0,8

A hibaforrások másik csoportját azok a hibák jelentik, amelyek az eloszlásviszo-

nyok helyesbitését — és összehasonlitását laza üledékek eloszlásadataival — megnehe-
zítik. (A korrekciós számítások feladata lényegében ezeket kiküszöbölni, ül. figyelembe

venni) : a

)

szemcsék elmetszett volta, h

)

számgyakoriság és súlyszázalékgyakoriság

különbségei, c) szemcsealak és szemcsetengelyek közötti viszony, d)-a nominális szita-

méret és a megfelel szemcse átmérinek viszonya, e) a vékonycsiszolat síkjának orien-

tációja, f) a szemcseorientáció foka, g) lágyabb szemcsék töredezé.se szitáláskor, h) m-
veleti hibák szitáláskor, stb.
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Granulométrie studies in thin sections

E. N.VGV^

'lile author states the methods of grain-size measurements of indurated sedimen-
tary rocks. Methods of K rum bein ri953]' Greenman [1951], Münzner —
S c h n e i d e r h ö h n [1 953], R ö t h 1 i s b e r g e r [1 955] and Packham [1 955]

are detailed. 'Phe granulométrie methods are adopted fór two exaiiqile of sandstone from
Felsregmec, X. Hungary.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK

DOGGER RÉTEGEK ÚJABB FELTÁRÁSA A VILLÁNYI
HEGYSÉGBEN

KASZAI’ ANDRÁS

Összefoglalás. Az öt egymás mellé sorakozó pikkelybl felépített \’illánj’i-hegy.ség nyugati részén.

Máriagyd közelében, a Csukma-hegj' déli lejtjén dogger rétegek kerültek felszínre. A bath emeletet
F.chinodermaia-törmélek.böl álló breccsia képviseli. Húsvörös-lila agyag, limonitgumós agyag és limonitos-
agyagos mészk a kallovi emeletbe tartozik. Ez utóbbi gazdag Anunoniíes-íaunát tartalmaz, mely a
klasszikus villányi doggerfaunával mutat nagyfokú hasonlóságot.

A Villányi-hegység pikkelyes felépítését, mint a hegység szerkezetének legjellem-

zbb vonását Lóczy rögzítette [1 ; 20], a hegység rétegtani egymásutánjában mutat-

kozó hiányok egy részét tektonikus hatásból erednek tekintette. R a k u s z—S transz
a rétegtani hiányok értékelésénél az ellenkez nézetet vallják [4: 24], inig Vadász
ismét utal arra, hogy az ,

.üledékliézagok egy része tektonikusnak minsíthet, s pikkelyes

egymásratolódásból ered” [5 ; 323],

A Máriag^uíd közelében emelked Csukma-hegy déli oldalában, a Szentkúttól

pár száz méterre északkeleti irányban, egymás fölött két, jelenleg nem mvelt kfejt
tárja fel az alsónialm mészkövet. A fels kfejtben (..Vörösbánya”) apár éve abbamaradt

fejtés során csekély vastagságban, ammoniteszes dogger mészk került felszínre.

A mintegy 70 m^-en feltárt, sötétvörös, amállott részeken rozsdaszín, agyagos,

vasas mészk sok linionítot tartalmaz körkörös felépítés, apróbb-nagyobb gumók
alakjában. A mikroszkópos nagyságú linionitszemcsék oolitjelleg képzdése mellett

vall — vékonycsiszolatban jól látható — a középpontban elhelyezked kalcitanyagú

szemcse. A gumók nagysága az 5 cm-es átmért is eléri. A mintegy 50 cm vastagságvi

réteg a feltárás nyugati, kihengerelt részén sötétvörös, képlékeny agyag. A réteg faunája

túhiyomólag a villányi klasszikus faunára utaló Ammonitesekbl áll. Mind a mészkben,
mind a képlékeny agyag iszapolt anyagában nagyszámban mutatkozó apró, tizedmilli-

méteres nagyságrend halfogak jellemzk.

A Csukma-hegy lejtjén lev alsóbb kfejtben (..Sárgabánya”) a feltárt alsónialm

mészkben mintegy 50 ni hosszan követhet hosszanti törés mentén 10—60 cm vastag-

sági! rozsdaszín kitöltés mutatkozik. Ennek a kitöltésnek anyagában limonitgumós

agi-ag, hiísvörös-lilás agyag és süntüskék töredékeibl álló breccsia különböztethet

meg. A hiísvörös agyag is nagyszámban tartalmaz apró süntüskéket, továbbá a jellemz

apró halfogakat. A hasadékkitöltés anyagának dogger korát egyetlen kitn megtartásií

Remeckia sp. igazolja.

A feltárások a Ádllányi-hegység csukmai pikkelyében vannak. Álint a hegység

bármely részén, a kzetek nagymérv mozgatottsága itt is jellemz, gi'akori hosszanti

törésekkel (60— 140°) és szinte méterenként mutatkozó sr haránttörésekkel (160

—

340°). Az általánosan közel déli dlésirány az említett két kfejtben is uralkodó (1 70 30°).

Jellemz az ers mozgatottságra, hogy a dogger rétegek a feltárás mindkét helyén alsó-

maim mészkrétegek közé ékeldve találhatók, feltolódás mentén kihengerelten (1 . ábra).
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1. ábra. A fels kfejt („Vörösbánya”). A kiemelt határvonalú kallpvi ammoniteszes pad alsómalmi
mészkörétegek közé települ. Jelmagj'arázat: ki. — kallovi sötétvörös, limonitos, adagos mészk,
oxf. — alsómalm (oxfordi) tömött mészk.— Dér obere (,,Rote”) .Steinbruch. Die scharfliegrenzte kallovi-
sche Ammonitenbank ist imtermalmischen Kaikén zwischengelagert. Zeichenerklárung;
ki. ; dunkelroter, limonitischer, toniger Kallovkalk, oxf. : massiver Kaik des l'ntermalm (Oxford).

A rétegek vasas kzetjellege nagy hasonlatosságot mutat a villányi doggerrel.

A ,,Sárgabánya” hasadékkitölt dogger rétegei az eddigi irodalomban mint forrásképzd-

mények szerepeltek. Ilyen alapon készített két elemzés szerint a F'e.íOg-tartalom két

mintában 21.39 és 82,37% [4; 18.].

2. ábra. A fels kfejt (,,Vörösbánya”) szelvénye. Jelek: 1 . felsanizusi dolomit, 2. kallovi ammoni-
teszes pad. 3. alsómalm mészk— Profil des oberén (,,Rten”) Steinbruchs. 1 . Oberanis-Dolomit, 2, Kallov-

.Ammonitenbank, 3. Untermalmkalk.
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A képzdmények rétegtani besorolásában az alsó kfejt („vSárgabánya”) Ecliino-

dermata-törmelékes breccsiája a villányi és harsányhegyi hasonló képzdményekkel

[4; 16] való párhuzama alapján a bath-emelet kihengerelt maradványa. Az ugyanitt

mutatkozó vörös és linionitos agyag, továbbá a ,,Vörösbánya” ammoniteszes mészköve

a villányi kallovi ammoniteszes réteggel egyenérték.

A dogger képzdmények megjelenése a csukmai pikkelyben iieJii egyedülálló.

L ó c z y a Csuknia hegytl északra is megjelöl [2. ; 181.] több helyen kibukkanó , .vasas

forrásképzdményeket”, melyek dogger rétegeknek felelnek meg. Bizonyossággá növeli

a párhuzamot, hogy L ó c z y alsómahn mészkvel és hosszanti törésekkel kapcsolatosan

einlíti megfigyeléseit.

A föltárt, vázlatosan ismertetett dogger rétegek részletes üledékföldtani és bio-

sztratigráfiai vizsgálata folyamatban van.
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Ein neueres Vorkommen von Doggerschichten im Villányer Gebirge

A. KASZAP

lm Westteile des aus fünf aneinandergereihten Schujjpen bestehendeii Villányer
(iebirges (Südungarn), auf dér südlichen Fiánké des Csukmaberges in dér Náhe dér
Gemeinde Máriagyd, sind Doggerschichten zum \'orschein gekommen. Die Bathstufe
wird durch Echinodermen-Brekzie vertreten. Fleischrot-lila Tón, limonitknolliger Tón
mid limonitischer-toniger Kaik gehören ins Callovien. DerLetztere enthált reiche Ammoni-
tenfaima, welche dér kíassischen Villányer Doggerfauna áhnelt. Weiterhin sind die Callo-
vienschichten durch Fischzáhne von 0,1 mm Grösse gekennzeichnet.
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TÓZEGDOLOMITKÉPZÖDÉS A KOMLÓI KSZÉNBEN
l’AÁl, ÁRPÁDXÉ

iXIX. táblával) j

Összefoglalás; A komlói III. akna X. telepbl az stözegnek egy megkövesedett maradványa
,

í

került el. A kövesít anyag meszes dolomit és kaiéit. A belle készült vékbnycsiszolat egy gj-mnosperma '

>

fájának keresztmetszetét mutatja. libben a kövesedési gócok jellemz 25—30 mikron körüli gömbök. 1

\ kövesedés elrehaladásával a faszövet nag}'része metaszomatikusan átalakült. A körülzárt, el nem köve- '

'

sedett faszövet xilit állaix)tban maradt fenn, mig a nem kövesedett környezetben már vitritté alakült.

A komlói Tröszt laboratóriumából egy kifogástalan vékonycsiszolatot küldtek

fel a I'öldtani Intézetbe — kszénkzettani vizsgálatra — mint eddig még nem látott
,

érdekességet. A csiszolat tannlniányozása valóban a Komlón eddig ismeretlen tzeg-
|

dolomitot mutatta ki. Lelhelye a Komló III. akna X. telepi beágyazás ,,I”, VI. telepi

csapásvágattól I)-re 137 m-ben volt. Eddig a Mecsekben egyedül S z‘á d e c z k y-K a r-

doss E. figyelt meg tökéletlen tzegdolomitosodást 0,1—0,2 mm átmérj gyökér-

keresztmetszetekkel a szászvári Franciska telepben. Mint ismeretes a tzegdolomit

a megkövesedett östzegnek egyik változata. A kövesedést néha szilikátoldatok, gyakran

azonban karbonátoldatok okozzák. A megfigyelés szerint kalcit, dolomit, sziderit egy-
,

aránt lehet kövesit anyag. Az irodalomban a Coal Ball, Dolomitknolle elnevezések

utalnak a kövesedés jellemz gömbalakjára.

Vargáné Regéczy E. a komlói laboratórium geológusa volt szives az
j

eredeti kzetdarabot is rendelkezésemre bocsátani, - - amibl a csiszolat készült. A kzet
j

sötétszürke, tömött, helyenként kissé barnás, limonitos szinezdés. Vékony, 1 mm
körüli kalciterek és 2—6 mni-es fényes, fekete kszéncsikok járják át. vSósavval ersen
pezseg mindenütt, l'inom szilánkjai egy éjszakán át hideg sósavban tartva, másnap
lij sósavval forralva további oldódást már nem mutattak. Az oldási maradék mikroszkóp

alatt már csak növényi sejtmaradványoknak és kszénszemcséknek bizonyult. Ennek
alapján a tzeget kövesit anyag kalciumkarbonát lenne. Azonban Mauritz B. a

sósavas oldatból a magnézium jelenlétét is kimutatta, mely nagyon finom eloszlásban,

hosszabb id alatt, hideg sósavban is oldódik. Megállapitása szerint tehát a kövesit '

anyag a jelen esetben a kalcit mellett me.szes dolomit.

A csiszolat niikroszkópi viz.sgálata sok további felvilágositást is ad. A kövesedett

stzeganyag egy gymnosperma fája, melynek a csiszolat keresztmetszetét adja. Meg-

határozása egyedül a keresztmetszet alajiján nem volt lehetséges. A farészt nagyjából

egyenl 15—25 mikron X 13— 17 mikron nagyságú, aránylag épen maradt lignines tra-

cheida sejtek .sr sorai alkotják. Benne .sem évgyrhatárok, .sem gyantajáratok nem
szerepelnek. A .sejtfalak nem mutatnak jellemz vastagodást. Helyenként a’ .sejtek

kisebb eltorzulása észlelhet. Ez részben a terhelésnek, részben a kri.stályképz erknek
tulajdonitható. A tracheidák falai vörösesbarnán áttetszek. A karbonátoldat kövesít

hatása a tzegben a faszövetet xilit állapotban érte és így konzerválta. Körülötte a nem
kövesedett környezet xilitje a szénülés folyamán vitritté alakult.
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A kövesedésnek különböz formái és fokozatai voltak megfigyelhetk.

1 . A csiszolat mintegy harmadrészében a xilit sejtfalai épen megmaradtak.

A sejt üregeit többnyire viztiszta, máshol gyengén Immmites szennyezés, ers
kettstörés kalciumkarbonát tölti ki. Ezt a megállapitást igazolja a benne heE^enként

látható ikerlemezesség is.

I 2. A kövesedés gócai a csiszolat egyik oldalát uraló apró, 25—30 mikron körüli, göm-

bös. szferolitos betelepülések. Helyenként srbben lépnek fel, a barna faszövetet kisebb

[

szigetekre osztva, de elszórtan is megjelennek. A kövesedésnek ez a megjelenési formája

az elbbinél sokkal intenzivebb behatásra vall. Itt már a sejtfalak is átalakultak. A lig-

í nines-huniinites vázat kiszorította a karbonát, azaz faszöv-et utáni pszeudomorfóza

' jött létre. A kiszorított huminit a kövesit oldatot sötétsárgára-, világosbarnára színezte.

,

A gömbalak közepében ezek a kövesedett falú sejtek jól láthatók. A szferolitek szélein

azonban a sejtszerkezet eltnik, helyette világosabb gél jellegre utaló sugaras, rostos

szerkezet lép fel. A gömbök átméri 13—27 mikron között ingadoznak. Hahnazpolari-

! zációt mutatnak. Keresztezett nikolok között az átkristályosodott gélekre jellemz

I

B r e w s t e r-kereszt sötét sugárkévéi tíhmek fel. A csiszolat nagy részében a

I

szferolitos gócok oly tömegben keletkeztek, hogy összefolyva már nem gömböket,

I
hanem ezekbl alakult oszlopokat alkotnak 50x150 mikron körüli méretben.

Elzeket egymástól át nem alakult, kalcittal kitöltött tracheidasejtek választják el.

Az oszlopok szélein szintén megfigyelhet a szferolitoknál látott sugaras-rostos

szerkezet. Az oszlopok közepét a metaszomatikusan átalakult xilit alkotja. Ebben
I a faszövet utáni pszeudomorfózában az eredeti sejtek kissé eltorzult, elvastagodott

I
alakban jelennek meg. A csiszolat egy részében már ezek az oszlopok is összeérnek és 600

I

mikron körüli szélességijen összefügg testet alkotnak.

3. A faszövetben keletkezett folytonossági hiányokat és a szferolitok szélein

kialakult repedéseket a világosabb, helyenként viztiszta kalciumkarbonát tölti ki.

Ebben szhitén megfigyelhet volt az ikerlemezesség. Idrendi sorrendben nyilvánvalóan

ez volt az utolsó kövesit anyag. Mivel a sejtüregek és a hézagok viztiszta anyaga igazol-

hatóan kalciunikarbonát, az elemzésben kimutatható meszes dolomit a szferolitok és

általában a sejtfalak kövesit anyaga.

A liász feketekszénben tehát megmaradt a kövesit karbonátoldatok hatására

ez a lignintartahmi xilitrészlet, mialatt a szomszédos tzegrészek a szénülés különböz
stádiumain keresztül eljutottak a feketekszén állapotig. Minthogy a dolomitosodás

tengeri eredetre vezethet vissza, a növények konzerválásában T e i c h m ü 1 1 e r

szerint a sósviznek is van szerepe. A tengeri elára.sztás után gélcsoniók keletkeztek,

melyek átkristályosodva magukba zártak tzegrészleteket , mentesitve azokat a további

szénüléstl

.

A tapasztalat szerint a fatest gyakran szolgál a kövesit oldat kristályosodási

központjaként, mint ahogy ez a jelen esetijei! is történt. A tzegdolomitosodásra vonat-

kozó adatok gyakorlati és tudományos szempontból is figyelemreméltók lehetnek.

Többé-kevésbé szintállandó voltuk segítséget nyújthat a teleiiazonosításban. Az stzeg-
állapot rögzítésével a környez feketekszén származására adhat felvilágosítást.

TÁRL.V:MAGYARÁ/,AT - XAKEbKKKÜARrXC,

XIX. tábla Tafel XIX.

1 . Kis nagyítású átnézeti kép a knlünbözö kövesedé,si formákkal 3 x obj . 7 x oc. — i'bersichtsbild
mit kleiner Vergrössernng über die verschiedenen Arten dér Versteinerimg (21 x)

2. Szferolitos kövesedési góc nagy na.gvitással. 40 x obj. 7 x oc. — Spliárolitischer Versteine-
nmgskern 280 x.

’ ’

3. Xilit épen megrzött sejtfalakkal, kalcitos sejtüregkitöltéssel. 40. obj. 7 x oc. — Xylit mit
erhaltenen Zellenwándern und kalzitischer Hohlraumfiillung. 280 x.
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4. Metaszomatikusan átalakult eldolomitosodott xilit. 40 x obj. 7 x oc. — Metasomatisch ver-
ándertes, dolomitisiertes Xylit. 280 x.

5. Szferolitcsoportok || Ni állás mellett. 8 x obj. 7 x oc. — Sphárolitgrappen durch || Xikols 56. x.
6. Ugyanaz -r Nikolok között a Brewster kereszt sötét sugárkévéivel. 8 x obj. 7 x oc. — Spháro-

litgrupi>eu durch — Xikols, mit den dunklen Strahlenbündeln des Brewsterscheii Kreuzes, 56 x.

Torfdolomitbildung in dér Steinkohle von Komló

M. l’AÁU

lm Flöze X. des Schachte.s III. von Komló wtirde ein versteinerter Rest des Urtor-
fes vorgefunden. Die versteinemde Substanz besteht aus kalkigem Dolomit und Kalzit.
Dér daraus hergestellte Dünnschliff stellt den Ouerschnitt des Holzes einer Gymnospenne
dar. Die Versteinerungsherde bestelien aus charakteristischen Kügelclien mit Durch-
messern von 25 bis -SO/í. Beim Fortschreiten dér Yersteinerung wurde ein bedeuteuder
Teil des Holzgewebes metasomatisch umgewandelt. Das umschlossene, nicht versteinerte
Holzgewebe ist in Xylitzustand erhalten, wáhrend es in einer nicht versteinerten Umge-
bung bereits zu Mtrit umgewandelt ist.



A CSERNYEI JURA CEPHALOPODÁK MENNYISÉGI
É RTÉKELÉSE
('xÉCZY BARNABÁS

Összefoglalás : Az ívszaki Bakony területén a csernyei Tüzkövesárok júra Ainmonitáit részletesen
elször P r i n z ismertette. A fauna pontos úiragyüjtése a középsliász, felsliász, alsó- és középs-
dogger rétegek faunisztikai és kzettani elkülönitésére vezetett. A 6500 példányt meghaladó, mediterrán
jelleg Ammonites faunában mindvégig Phylloceras és Lytoceras félék uralkodnak és gyakoriságuk a középs-
iiásztól a felsdogger felé haladvar fokozódik. R faunaváltozásbcM a neritikus kereteket meghaladó nagyobb
vízmélységre következtethetünk.

Az é.szaki Bakonv területén, a csernyei Tüzkövesárok

Ammonites faunáját részletesen elször Prinz ismertette.

Az 1 254 példányból álló eredeti anyag, melyet ré.szben még
H a n t k e n M. gyjtött, részben bizonytalan rétegtani

helyzet, árokhordalékból kikerült alak. A fauna esedékessé

vált újravizsgálatát ezért szintrl-szintre történ, rétegen belül

is centiméternyi ponto.sságú gyjtés elzte meg. F, mnnka a

P r i n z t 1 figyelmen kivül hagyott közéjfsdogger rétegek

faunisztikai-kzettani elkülönítéséhez vezetett, több, tévesen

alsódoggerbe sorolt alak tényleges rendszertani-rétegtani

helyének megállapításával, és a fauna jelents kibvítésével.

Az Ammonites félék hazai viszonylatban páratlan. 6500 pél-

dányt meghaladó gazdagsága, és a jól elkülöníthet rétegsor

a íaunaváltozás mennyi.ségi meghatározására is lehetséget

nyújt.

A vizsgált anyag a jnr.a teljes egészét kitölt rétegössz-

leten belül a középsliásztól a felsdoggerig tartó üledéksor-

ból, kzetkifejldés szerint is megkülönböztetett rétegekbl
származik. A vastagpados, élénkvörös szín, tömött, mangán-
gumós középsliász mészkben alárendelten Brachiopoda (4 pél-

dány), Atractites (43), és Xautiloidea (15) található. A 328 pél-

dányból álló Ammonites fauna 52%-a Phylloceras (170), és

15%-a Lytoceras (48) féle. A sötétvörös szín, lazább felsliász

agyagos mészkbl 12 Xautiloidea mellett 143 Ammonites is-

meretes, melynek 36%-a Phylloceras (52), 1%-a. Lytoceras (10)

féle. Az alsódogger világoszöld, világosszürke, világosvörös szí-

n gumós mészkrétegének egyetlen fészekszer közbetelepülé-

sébl 26 Inoceramus került ki. A 13 Xautiloidea mellett az

5237 példányt számláló Ammonites faunában a Phyllocerasok

62%-ban (3236), a Lytoceras-íé\é^ 16%-ban (844) vesznek
részt. A középsdogger szürkészöld-világosrózsaszín tömöt-

szának júraréte.gsora. I.

I'elsliász agyagos mészk,
2. alsódogger gumós mész-
k, 3. középsdogger tö-
mött mészk, 4. feísdog-
gertzkvés mészk. 5

. bej-
ttörmelék — .Sehichtfolge
im mittleren Abschnitt
des Tzkvesgrabens von
Cscruye. 1 . Oberlias: toni-
ger Kalkstein, 2. tTiter-

dogger : Knollenkalkstein,
3. Mitteldogger : dichter
Kalksteiu. 4. Oberdogger :

feuersteinfuhreuder Kalk-
stein, 5. Gehangeschutt.
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tebb mészkövébl 274 Ammonites közül 73% Phylloceras (199) és 6% Lytoceras

(17). E százalékos megoszlás közül a legmegbízhatóbb adatokat a nagypéldány-

számú alsódogger fauna szolgáltatta. A felsliászra vonatkozó értékek a jelenleg

rosszabb feltárási viszonyok miatt nag\miértékben régibb gyjtések eredményeire épül-

nek. Lehetséges, hogy a korábbi gyjtk a jellegzetes alakokra jobban felfigyeltek és

igv a Phylloceras és Lytoceras félék számának csökkenése csak látszólagos. A felsliász

faunisztikai-ökológiai \dszonyainak megismerése további gyjtéstl, és a famia területek

szerint történ mmségi értékelésétl várható. A mennyiségi elosztást figyelembe véve

azonban már most megállapítha-

]

2. ábra. A Phylloceras (pontozva) és Lytoceras (vonalkázva)
félek %-os megoszlása a csemyei jura szelvényben. .Szá-

mok. mint az I . ábránál — Prozentuelle Verteilung dér
Phylloceras-.\xt(^n (punktierte Linie) und dér Lytoceras-At-

ten (gestrichelte Linie) ini Juraprofil von Csernye. Xum-
raern wie bei Abb. 1.

tó, hogy a középsliásztól a fel-

sdoggerig terjeden, a csemyei

szelvényben mindvégig a Phyllo-

ceras és a Lytoceras félék uralkod-

nak, st gyakoriságuk a gj’ér kí-

sér fauna teljes eltnésével pár-

huzamosan fokozódik. A Phyllo-

ceras és Lytoceras félék a medi-

terrán faunák jellemzi : boreá-

lis területeken ritkák. Korlátolt

elterjedésüket kezdetben K e u -

m a y r hmérséklet különbséggel

magyarázta. A századforduló után különösen Hang és L^hlig a faunakülönbséget a

tengemiélységre vezeti vissza. A két csoport gyakorisága a Tethys és a Pacifikum térségé-

ben nagyobb mélységet jelez. Emellett szólnak a délalpi helyileg sekélytengeri faunák

is, melyekben a Phylloceras- és Lytoceras-iélék. kisebb arányban vesznek részt. A csernyei-

hez összetételben legközelebb álló klasszikus S. Vigiliói fauna, melybl P r i n z óta 28

közös fajt ismerünk, mennyi.ségi megoszlását tekintve, messzemenen eltér. Az itteni

alsódogger faunában a kagylók, csigák és pörgekarúak is jelentsek. Az \ Ammonites
példány közül, V a c e k adatainak felhasználásával, mindössze 12,1% Phylloceras és

4,2°o Lytoceras. Hasonló a helyzet a Monté Pelleri alsódogger lelhelyen, ahol V i a 1 1 i

szerint 380 Ammonitesnek 16%-a Phylloceras és 5%-a Lytoceras. A Cephalopodákat itt

is a sekelytenger jellemzjeként gazdag pörgekarú, és puhatest faima kiséri.

Valószín, hogy a Phylloceras és Lytoceras félék életmódja a kréta folyamán is

változatlan : hiányukat a texasi nagy kiterjedés és zavartalan település rétegsorból

S c o 1 1 alapvet sköniyezettani tanuhnányában ez üledékek infrabatiális mélységet

el nem ér sekélytengeri voltával magyarázza.

Az egykori tengerek mélységviszonyának megállapításához több irányból közeled-

hetünk. Az eredmény hitelesítése üledékföldtani, biosztratinómiai, sföldrajzi ^izsgálatok

összesítésétl várható. .A, fauna mennyiségi értékelése a mediterrán jelleg lualkodásával

és a*kísér fauna hiányával az Északi Bakony területén mindenesetre a neritikus kerete-

ket meghaladó nagyobb vízmélvségre és fokozódó mélyülésre utal.

IK()I).\L0:M — LITKKATrU

Hang E. : Traité de gcologic. Paris. 1910. - - Xcumayr M. : l’bcr klimatische Zoneii

wáhreiid dér Jiua- und Kreidezeit. Deiikschrift. .\kad. Wiss, M. X. Cl. XIA'II. Wien, 1883. -- Prin z

Gy. : Az ÉK-i Bakony idsb jiirakorú rétegeinek faunája. M. F. Int. Kvköiu v XV. 1904. — S co t t G. :

Páleoecological factor’s of Cretaceous Ammonites. J. of Pál. 14 Tulsa. 1940. — F h 1 i g ..V. ; Die 3Iariuen-

reiche des Jura und Fnterkreide. iUitt. Geol. Ges. tVieu. IV. 1911. — V a c e k M. ; t'ber die Fauna dér

Oolite von Cap S. Vigilio. Abh. k. k. Geol. Reichsanstalt. XII. Wien. 1886. - \' i a 1 1 i V.; .Cmmoniti

giurassiche de! Monté Peller. Mem. 3Ius. -Stor. Xat. Venezia Trid. IV '2. Trcnto, 1937.
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Quantitative Auswertung jurassischer Cephalopoden von Csernye

B. GÉCZY

Die jurassisclien Ainnioniteii des Tüzkövesgrabens von Csernye ini Nördlichen
Bakony wnrden zuerst durch Prinz ausführlich bekannt geinacht. Eine genaue neue Auf-
sammlnng dér P'amia fiUirte zu einer faunistischen und petrographischeii Trennruig von
Hittel- und Oberlias-, ferner Unter- und Mitteldoggerschichten. In dér Aminonites-Fauna
mediterránén Charakters, die niehr als 6500 líxemplare enthált, herrschen in dér ganzen
Schichtserie die Phylloceras- und Eytoceras-Arten vor. Ihre Háufigkeit nimmt voni
mittleren Eias nacli dein oberen Dogger hin allmáhlicli zu. Diese P'aunaveránderung
lásst auf eine grössere als neritische Heerestiefe folgern.
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NAGY ISTVÁN ZOI.TAN
(

(XX. táblával)
j

Összefoglalás: Szerz az 1956.-l‘an megjelent flórafeldolgozáshoz [6] közöl fijabb elfordulási I

adatokat a Mecsek jiira-flórájához. Ezek az Otozamiíes bucklandi B r o u g. és az Otozamiies uracüis i

K u r r. fajok. Elbbi a toarci, második az aaléni emeletekbl. A kszéntelepes liász (Hettangien)-ból
I

elkerült még a TImumatnpteris schenki X a t h. faj, továbbá a M. gigqntea S c h e n k fajnak egy óriás- i

növés változata.

A mecseki liászkori kszéntelepek vizsgálatával kapcsolatos spóraanalitikai i

munkálatok keretében röviden összefoglaltuk az addig begyjtött snövénymaradványo- I

kát. A munkálatok természetébl, a gyjtés folyamatosságából következik, hogy a 1

flóralista végleges lezárása még igen messze van. Ezúttal két gyjtésbl, különböz
lelhelyrl származó maradványokat ismertetünk.

Cycadinae

Macrotaeniopteris gigantea c h e n k var. gigantissima n. var. T i p u s : feketés-

szürke kszénpala tömbben levéllenyoniat-töredékek. Kopek G. gyjtése a mázai

III. szint 4. harántvágatából. A maradvány a Földtani Intézet gyjteményében van.

Egy levél alsó (idsebb) harmada, a beágyazódáskor mechanikusan összegyrt

részlet.

Igen erteljes ferének szélessége 19—20 mm. A nagyságrendbl következen

elsrend oldalerei is erteljesek, valósággal liordázatot alkotnak, vastagságuk eléri '

az 1,5—2 mm-t. A férhez merlegesen kapcsolódnak.

A maradvány a levelszélig nem teljes, de szélessége legalább 250 mm-re becsül-

het, teljes nagysága ennél nagyobb is lehet. A levél teljes hossza a tipus arányait figye-

lembe véve 7 -800 mm-re tehet.
I

Az él levél hossztengelv irányában meghajlott volt. Ezt bizonyltja az egyenetlen

felszín és a levélszél behasadásos sérülései, amik beágyazódáskor keletkeztek. Alakja

leginkább a mai banán (Musa) leveléhez hasonlít.

A vitfaia Brong. fajra alapított Tflemop/eris Brongniart 1832 genuszból

Schimper 1869-Iien leválasztotta a Macrotaeniopteris nemzetséget [4]. A nagyság-

rendi elkülönülést az idetartozó fajok jellemzen mutatják : il/. gigantea S c h e n k,

.1/. mitsaefolia B u n b., il/. laia O 1 d h., és il/. major L i n d 1 et H. stb.

Römer gyjtésébl (Wihisdorf) Schenk 1867-ben irta le a Taeniop/eris

giganten-t [3]. A leírásban méreteket nem közöl. Rajza felteheten természetes nagyság-

ban ábrázolja a maradványt. így a levél széle.ssége legalább 180 mm. A musaefolia

B u n b.-höz és a tata O 1 d h.-hez hasonló, de azokkal nem azonos.

A mázai példány Schenk gigantea fajával teljesen megegyezik, kivéve méretét,

amiben viszont a különbség szembetn.
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A mecseki liászból, már eddig is ismertünk a Macrotaeniopteris genuszra utaló

levéltöredékeket

.

További leletekig és vizsgálatokig ezt a példányt a nagyságrendi különbségek

alapján Macrotaeniopteris gigantea S c li e n k n. var. gigantissima névvel jelöljük.

D í pteri dacé a e

Gén.: Thauinatopíeris (G o e p p.) Xatb., Thaumatoptevis schenki Xath.
Világosszürke, medd kszénpalából. Szárnytöredék. Láda A. gyjtése, a komlói

Anna-aknai üzem Béta lejtakna III. szintjébl, Xy-i csapásvágat, valószinleg 16. tele-

pének fedjébl.

Xatliorst fenti faját jól el lehet különiteni a hraunia-'í.óX a szárny leveleinek

távolsága alapján. A Th. schenki-re. jellemz nagyobb levéltávolság a maradványon
igen jól megfigyelhet. Méreteit a mellékelt mm—cm beosztás alapján lehet leolvasni.

A faj az északi lelhelyek elég gyakori alakja, igy a következ flórákból ismere-

tes : Höganás, X athorst ismertetésébl [2J, Helsingborg ugyancsak Xatliorst
révén [2], Höör Antews ismertetésélil [1].

A Mecsekbl eddig csak egy példányunk van, bár más területeken a gyakori

fajok közé tartozik.

F i a t a 1 a b b
j

ii r a n ö v é ii y ni a r a d v á n y o k

A kzetkifejldés jellegébl következik, hogy siiövénytani anyagra elssorban

a kszéntelepes összletekbl figyeltek fel. A fokozatosan kimélyül tengermedencék

üledékei egyre kevesebb szárazföldi maradványt tartalmaznak.

Ilyen értelemben vett nem gyakori növéiiyleletek kerültek el az 1955. évi

Óbánya és környéki gyjtés anyagából.

Oiozamites bvcklandi B g t. Szürkés-sárgás niárgából, a páfrányszárny csúcsi része.

A növényrészek elszenesedtek, lenyomatuk aránylag ép. Az egész szárnytöredék 26,

egy-egy levél pedig 1
1—22 mm hosszú.

A partszegélyi öböl begörgetett vagy beúszott anyagáról lehet szó, mert Liosira

irregularis M ü n s t. teleppel együtt feküdt a mélyebb szintet jelent üledékben Phyllo-

ceras aff. heterophyllmn S o w. mellett. A bezáró kzet kora : toarci.

Oiozamites gracilis K u r r. Foltos homokos agyagmárgában egy szárny alapi részének

töredékes lenyomata, Ludwigía murchisonae S o w. alakokkal együtt. A bezáró kzet
kora : aaléni.

IRODALOM - RF,I'ERENXE.S

1 . A n t e w s. : Die liassische Elora des Höörsandsteins, K. Svenska Vet. Akad. Haiidl. Bd. 5 1 ,
No.

b, Uppsala—Stockholm, 1919. — 2. Xatliorst,: Bidrag tillSveriges fossila flóra II. Flórán vid Höganiis
och Helsingborg. K. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. 14, No. 3, Stockholm. 1878. — 3. S c h e n ki A. :

Foss, Flóra, Grenzsch. 1867. — 4. S c h e n k, A. — S c h i in p e r, I’h. W. : Palaeophytologie. in Zittel ;

Handbnch d. Balaeont. II. Abt. 1890.-— 5. S c h i m p e r, Ph. \V. : Traité de paléont. végétaie, I’aris 1869.— 6. Nagv I. Z. ; Die liassischen Pflanzenreste des Mecsek-Gebirges. Ami. Inst. Geol. Piibl. Hunga-
rici. XLV. i. 1956.

TÁBLAMAGYAKÁZAT — EXPLAXATIOX Ol' PLATRS

XX. tábla Plate XX.

1. Míurutaeniopieris gigantea Schenk var. gigantissima ii. var.
2. Thaumaiopteris schenki Xath.

9 I'öldtani Közlöny
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Complementary data on the Jurassic flóra of the Mecsek
Mountains

I. Z. NAGY

The data given are complementary to the treatise published in 1956 (6). Otozamites
bucklandi H g t. of the Toarcian and Otozamites gracilis K u r r. of the Aalenian stage
have been recently found. The Liassic (Hettangian) coal measures have further yielded
Thaumatopteris schenki X a t h. and an acromegalic variety of Macvotaeniopteris
gigantea S c h e n k. The data of the latter are as follows :

yiacrotaeniopteris gigantea. vS c h e n k var. giganti.ssima n. var. Type : fragments of
molds of leaves, in a block of black-grey coaly shale. Collected by G. Kopek in the
4. cross gallery of the III. horizon at ^láza. To be found in the collection of the State
Geological Survey.

The lower (eldest) third of a leaf, mechanically földed on deposition. Breadth of

particiüarly well-developed main vein 19 to 10 mm. The first-order lateral veins are

accordingly strong, forming a veritable system of ribs, one vein being 1,5 to 2,0 mm in

thickness. Lateral veins are perpendicular to the main one.
The leaf remain is nt complete to the edge : however, its breadth may be esti-

mated to 250 mm at least, it may be even broader. Considering the proportions of the
leaves of this genus the length may be pút to 700—800 mm.

The longitudinal axis of the leaf in viv must have been bent. This is

proven by the corrugated surface of the fossil and by the rifts in the edge of the leaf for-

med on deposition. Its forni is most resembling the leaf of present day banana (Masa).
Of the genus Taenioptevis Brongniart 1832, founded upon the species

vittata B n g t., the genus Macrotaeniopteris has been derived in 1869 by S c h i m p e r.

[4], The species belonging to this genus (A/, gingantea vS c h e n k, musaefolia B u n b .,

laia Oldh., major Lindl et H.) clearly represent a different order of magnitude.
Taenioptevis gigantea has bean described. in 1867 by Schenk from the Wilnsdorf
collection of R ö ni e r [3]. He has given no dimensions, however, we may assume that
his figure gives fossil in natural size. Thus the breadth of the leaf is at íeast 180 mm.
It is similar to bnt nt identical with musaefolia Bún b. and lata Oldh.

The Máza individual completely corresponds to the gigantea species of S c h e n k,

excepting the widely different dimensions.
Pending further finds and investigations this specimen will be designated on the

hand of its size as Macvotaeniopteris gigantea Schenk n. var. gigantissima.



FOSSZILIS NÖVÉNYEK A SALGOTARJANI KOSZÉNFEKÜBÖL
rASKV KLÁRA

Összefoglalás; A salgótarjáni köszénfeküböl elkerüli fosszilis növények vizsgálatából levont
következtetések nem mondanak ellent a földtani és ösállattani eredményeknek, aiuely szerint a salgótarjáni
köszénösszlet, a feküjében lev szárazföldi kifejlödés rétegsorral, a beléjük zárt növények alapján is, az
alsómiocén burdigalai emelet egészét kitölti.

A salgótarjáni kszénbánya Teréz-tárójának és Károly-aknájának szürkéskék

fekü agyagjából és a Áleszes DK-i oldalán, a régi vásártéri homokbányából, a fekü-

kavicsba települt szárazföldi, homokos agyagból kerültekel fosszilis növények. A növény-

maradványokat Harmati., a Kszénbánya volt igazgatója gyjtötte.

A szürkéskék agyagból elkerült növénymaradvá-
n y o k

:
(Teréz-táró, Károly-akna)

Lastrea stiriaca U n g.

Laurus sp. {Pprimigenia

)

Myrica lignítum (U n g.) S a p.

Phragmites oeningeyisis A. Br.

Salix angusta A. B r.

Salix variáns G o e p p.

Typha sp.

A fekü kavicsba települt szárazföldi, homokos agyagból
elkerült növény maradványok: (Vásártéri-homokbánya)

Alnus sp.

Carpinus grandis U n g.

Cinnamomophyllum scheuchzeri (H e e r) K r. et W 1 d.

Cinnamomophyllum polymorphum (A. B r.) K r. et Wld.
Cinnamomum spectahile H e e r

Daphnogene lanceolaia U n g.

Equisetum sp.

Juglans acuminata A. B r.

Laurus primigenia U n g.

Myrica lignitum (U n g.) S a p.

Palmae : PhoenirAtes, Sabalites

Phragmites oeningensis A. B r.

Pinus sp.

Pieris sp.

Rhamnus gaudini H e e r

9*
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Rhamnus warthae H e e r

Rhus liblarensis \V 1 d.

Salix variáns G o e p p.

Salix wimmeriana G o e p p.

Salix kicktoni W 1 d.

Salvinia mildeana G o e p p.

Sequoia langsdorfi (B r o n g n.) H e e r

Antholithes sp. {PCinnatnomnm

)

Carpolithes gén. et sp. div.

A Teréz-táró növénymaradványai közül a legnagyobb mennyiségben a Phragmites

oeningensis darabjai kerültek el. Kisebb nagj-obb levéltöredékei néhol a szár közelében

is láthatók. Gyakori még a Myrica lignitnm formakörhöz tartozó különböz alakú levelek

maradványa.

A vásártéri homokbánya növényei közül gyakori a Salix variáns és wimmeriana,

a Cinnamomnm ia\6k és a Rhamnus speciesek. Utóbbiak között a ma él Hydrangea stri-

gosa R e h d e r leveleihez hasonlók is lehetnek, a rossz megtartás miatt nem lehet szét-

választani ket. A Salix kicktoni levelét W e y 1 a n d irta le a fischbachi (közép-alsó-

miocén) rétegekbl, mint épszél, szimmetrikusan szivalakii-vállú levelet. A Salvinia

mildeana levelei sem ritkák. Hasonló kislevelü alakot közölt Shaparenko Salvinia

natanella és B e r r }' Salvinia praeauriculata néven, de ezekkel nem azonosíthatók a

salgótarjáni leletek.

A két faciesbl elkerült növények maradványaiból az olvasható ki, hogy azok

részben vízben, részben közvetlenül víz mellett vagy attól alig távolabb éltek. A Salvinia

fajok a nyugodt felület, hullámveréstl mentes, csöndes vizet kedvelték. A tengertl

már elszakadt tóban élhettek. A parton tenyészhettek a Phragmites csoportjai, a Salix-

fajok bokrai és fái. A mocsaras partot kedvel Glyptostrobíis maradványai a salgótarjáni

fekübl nem kerültek el. Alig távolabb élhettek a Myrica, Juglans Rhamnus stb. fái is.

A legmelegebb helyeken esetleg még néhány pálma, a Cinnamomum és Latírus-fa]olz

éltek. A fák alatti árnyékos, nedves helyet a páfrányok választották.

E növények egyrészt szubtrópusi meleg, nedves klímát igényeltek nedves talajjal,

másrészt van közöttük, amely szárazabb helyeken élt, mérsékelt klímát igényelt. Az el-

került növén}*niaradványok azonban csak igen kis töredéket képviselnek abból, ami Salgó-

tarján területén a burdigálban élhetett, íg\- ökológiai viszonyaikról teljes képet nem is

nyerhetünk. E növények valószínleg a maihoz már megközelítleg hasonló, ha nem is

azonos asszociációkat is alkottak. A növényzet egy partmenti és partközeli vegetáció

benyomását kelti a maradványok alapján, amelyhez a közel szomszédos bokros-fás

területek is közvetlenül kapcsolódtak.

A növénymaradványok száma kevés és megtartási állapotuk sem jó ahhoz, hogy

más nagyobb fosszilis flórákkal részletekbemenen összehasonlíthassuk. A növén>nnarad-

ványok rossz megtartási állapotából a rossz, illetve kedveztlen beágyazódás! viszonyaikra

lehet következtetni. A különböz flórákból csak az egyes fajok elfordulásának az egybe-

vetése nem vezet midig heh'es eredményre. A kevésszámú lelettel kötve vagyunk egy

ilyen összehasonlításhoz.

Földrajzilag, Salgótarjántól ÉXy-ra, közel fekszik Ipolytarnóc, ahoiman fosszilis

flóra került el a lábnyomos homokkre közvetlenül települt riolittufából. A salgótarjáni

és az ipolytarnóci fosszilis flóra lényegesen különbözk. Közös fajokként csak a harmad-

idszakból általánosan ismert Cinnamomum fajok szerepelnek, IpoE'tamócról többszáz

példámiyal, Salgótarjánból csak néhány példánnyal. A páfrányok közül közös a két lel-

helyen a Lastrea stiriaca U n g. közös a Myrica lignitum és a Laurus primigenia is.
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Salgótarjántól ÉNY-ra Nógrádszakáloii gyjtöttünk szép fosszilis növényeket,

ezek azonban úgy a salgótarjáni, mint az ijrolytamóci növényektl teljesen eltérk.

Salgótarjántól DK-re, földrajzilag szintén nem messze fekszik Eger, amelynek

közvetlen közelébl szintén szép fosszilis flórát ismerünk P á 1 f a 1 v y feldolgozásában.

Az egri riolittufa rétegbl Salvinia, Alnns és Cinnamonimn fajokat említ a szerz, amelyek

a salgótarjáni fekükavicsba települt agyagból szintén elkerültek. A Wind-gyári agyag-

ból Lastrea oeningensis, a Teréz-táróból Lastrea stiriaca páfrány az ismert. A fenyk közül

a Pinus és Sequoia génusz a közös. A Rhainnus toarthae gyakori a salgótarjáni fekükavics

agyagjában, gyakori a Wind-gyári agyagos homokban. A kicktoni W 1 d. Salgótarján-

ból elkerült levélniaradványa gyakori a Wind-gyári agyagban. Azonosak a két lel-

helyen a pálmák, a különböz levéltípusü Myricák és Cinnamomum fajok. Az Acer

és Leguminosae fajok gyakoriak a Wind-gyári gazdag flórában, de nem kerültek el
a salgótarjáni szegény flórából. A salgótarjáni fekübl több Salix faj került el, a Wind-
gyári agyagból Pálfalvy nem közli a fajt. Természetesen nem lehet kielégít az

összehasonlítás egy leletekben gazdag és leletekben szegény fosszilis flóra között.

A Salgótarjántól távolabb fekv zsilvölgyi akvitáni korúnak jelzett flóra S t a u

és P a X feldolgozása ntán ma már revízióra szorul. Közös fajok, mint Salvinia, Lastrea

stiriaca, Sequoia langsdorfi, Sabaíites, Alnus, Carpinus grandis, Juglans, Myrica, Laurus

priinigenia, Cinnamomum speciesek, Daphnogene, Rhamnus wartkae megállapítható

a két flórában. A zsilvölgyi régi gyjtés anyagában a növénymaradványok azonban

ma már nem különíthetk el a szénfekübl vagy fedbl való származásuk szerint.

Hasonlóan revízióra szorul a h'ruska-Gora akvitánkon'i flórája. Staub régi fel-

dolgozása után. Salvinia. Equisetum, Pinus, Myrica, Laurus, Cinnamomum és Rhamnus
speciesek a két flóra közös fajai.

Uj feldolgozásra vár H e e r alsóniiocén (akvitán) balti flórája is. Salvinia mildeana,

Phragmites oeningensis, Typha, Alnus. A/yrfca speciesek, Cinnamomum, Rhamnus gaudini

a közös fajok Samland és Rixhoeft flórájából. A balti flórából hiányzik a pálma, kevés a

])áfrány, a Salix, és az általánosan ismert harmadidszaki fajok viszik a fszerepet.

A flóra általános benyomásra hasonlít a salgótarjánihoz, természetesen sokkal gazda-

gabb annál.

K r á n s e 1 Mainz-Kastel fosszilis flórájának korát az alsóniiocén legaljára helyezi

(akvitán). A több, mint 3000 darabból álló, modern szellemben feldolgozott gazdag
flórában azonlian csak kevés fajt találunk, amely Salgótarjánból is elkerült. Közös fajok

a két flórában : Pinus sp., Phragmites oeningensis, Myrica ligniium, Laurus primigenia

,

Cinnamomum speciesek és Daphnogene lanceolata. Salvinia formosa Kastelben, Salvinia

mildeana Salgótarjánban. A Salix, Rhamnus és Rhus génnszok más-más speciesekkel for-

dulnak el a két flórában. Salix fajokban Salgótarján gazdagabb. A kasteli flórában

aránylag sok a feny, Salgótarjánban kevés került el bellük. Kastelben több Quercus

faj került el, az Acer termések nagy számmal szerepelnek, Salgótarjánból egyáltalán

nem kerültek el e fajok. Aránylag a Laurus és Cinnamomum speciesei gyakoriak a két

flórában, azonl)an ez általános jelleg elfordulás a legtöbb tercier flórában. A két fosszi-

lis flóra eltér összetétele els.sorbaii a salgótarjáni flóra leletszegénységébl adódik, másod-
sorban a kasteli flóra id.sebb voltára utal. Bár C h a n e y felismerte már (1938), hogy
azonos korú fosszilis flóráknak nem kell azonos összetételeknek lenniök, de azonos

összetétel flóráknak sem kell okvetlenül azonos korüaknak lenniük. Svájc területén,

Nonlen akvitánkorü flórájában és Argan katti vagy akvitánkorü flórájában a

Cinnamomum és Myrica levelek tömege.sen uralkodnak, Wattwil (Toggenbnrg)

bnrdigali növényei és a salgótarjáni növények között nincs közös faj (Hant ke, 1953, 1 954)

Arénes és Depape Majorka burdigáli flórájával a Typha sp., Phragmites

oeningensis, Sabaíites, Phoenicites, Salix angusta, a Myrica különböz alakú levelei.
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a Juglans acuminata a közös fajok. Majorka flórájából teljesen hiányoznak a felsniiocénbe

is átmen fajok, viszont sok faj utal még oligocén kapcsolatra. Majorka gazdagabb
flórájának sok faja nem került el Salgótarjánból. Majorka fosszilis flórájának korát a

rétegek faimája alapján a burdigalai emeletbe helyezték, a szerzk azonban megjegyzik ;

,,Au Burdigalien de ^Majorque la flóré conserve une apparence ol'gocéne.” Depape
az akvitánt következetesen az oligocénbe sorolja és a kattival azonos idejnek használja

snövénytani munkáiban

.

Összefoglalva megállapítható, hog;\' a salgótarjáni szénfekü két faciesébl

(Teréz-táró, Károlj’-akna és ^'ásártéri homokbánya) kerültek el a növénymaradványok.

A kszénfekü flórája leletekben szegény. A vásártéri homokbánya még több meleg-

kedvel fajt mutat ( Cmnaniomtim, Daplmogene, Lanrns ), a Teréz-táró növényei között

ezek egészen lecsökkentek ( Lanrus ), amely körülménybl a két facies között beállott

hmérsékleti csökkenésre lehet következtetni.

A salgótarjáni kszénfekü növényeit összehasonlítva a földrajzilag közelfekv

IpohTamóc és Bger fosszilis növényeivel, arra az eredméniTe vezettek, hogy Ipolytamóc

növém-maradványaihoz nem hasonlíthatók. Eger fosszilis növényeivel pedig több kap-

csolatuk van. A földrajzilag távolabb es flórák közül a balti (Samland-Rixhoeft). a zsil-

völgyi, Fruska-Gora és Majorka fosszilis flórái hasonlíthatók elssorban a salgótarjáni-

hoz, a ISIaiuz-Kastel-i flórához kevesebb kapcsolat fzi.

A salgótarjáni kszénfekü növényeinek idzsgálatából levont következtetések

nem mondanak ellent a földtani és sállattani újabb eredményeknek, amely szerint a

salgótarjáni kszénösszlet a feküjében lev szárazföldi kifejldés rétegsorral, a beléjük

zárt növények alapján is, a burdigalai emeletbe sorolhatók.
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Fossil plants írom the floor of the coal seani of Salgótarján
(North Hungary)

By KBARA KÁSKY

Froiii tvvü layers of tlie coal-seam of .Salgótarján (North Hungary, X. L. 48°06',

hl. L. 19°50') fossil plánt reniains came to light (Teréz-gallery, Károly-sliaft, resp. the
sa'ndpit on the niarket-place) ;

the flóra is rather poor. In a clay-layer deposited in the
gravels of the floor — the older one — still more species preferring a higher tempera-
tre (Cinnamomum, Daphnogene, La.nrus) were found whereas arnong the plants of

the Teréz-gallery — the younger layer underlying immediately the coal-seam — the num-
her of these is quite reduced (l.anrus). From this difference a decline of temperature
may be inferred.

A comparison of the plánt remains of Salgótarján with the rich fossil floras of

the near-by Ipolytanióc (21 kms northwest of Salgótarján) and Eger (49 knis southeast
of Salgótarján) shovvs that there is no affinity with the former and soniewhat more with
the latter. The plánt fossils from Nógrádszakál (22 kms west-northwest of Salgótarjánj
of Tortanian age differ likewise from those of Salgótarján. As regards more distant
floras, the Ealtic flóra (Samland—Rixlioeft) as well as those of the Zsilvalley, the
h'ruska-Gora and Majorca are comparable with that of Salgótarján whereas the flóra

oi Mainz—Kastel and the Swiss flóra (Niden, Argau, Wattwil) show less connectioius.

Conclusions drawii from the examination of the plants found in the floor of the
coalseam of Salgótarján can be brought in unison'witii the results of recent geologic
and paleozoologic research as per which the coal-seam of Salgótarján — toget^er with
the terrestrial layers of its floor — may be assigned to the Eurdigalian.



NÖVÉNYI MARADVÁNYOK A HALIMBAT BAUXITBAN
H. DIÍÁK :\IAKGIT—PÁI^FALVV ISTVAx

A szárazföldi üledékek sok tekintetben még ismeretlen kzete a bauxit. Száraz-

földi keletkezését bizonyítja a szerves maradványok csekély volta, illetleg az eddig

talált kétségtelen szárazföldi eredet maradványok : krokodilfog, csonttöredékek,

csigák, piritesedett növényi maradványok, szárdarabok, virágpor. Hasonló nyomokat
említ a külföldi irodalom is. Ivegutóbb P a v i c* a jugoszláviai niksicko poljei bauxitból

említ növényi maradványokat. A Szovjetunió turgaji bauxitterületérl tudunk pollen-

vizsgála?okról.

A halinibai bauxit pollenvizsgálatához szükséges anyaggyjtés során a Cseres-

aknában Z e n k o V i t s F. geológussal szenesedet! nöV'énjd maradványokat, levél- és

piritesedett szártöredékeket találtunk. FI maradványok a vágat talpától 40—60 cm-re a

vörös-sárgafoltos és szrkés rózsaszín bauxitba ágyazódtak.

A vörös-sárgafoltos (1) és szürkés rózsaszín (2) bauxit kémiai ö.sszetétele

C s a j á g li y G. szerint ;

AUO,
,

SiOz lAOa TiO, Izz. veszt.

I. 60,45 2,22 19,32 2,50 13,78

2. 46,90 21.35 12,14 2,04 15,17

A rossz megtartású, szenesedet! levélmaradványok kétségtelenül örökzöldek

voltak. Alak és erezet alapján cf. Dalbergia sp., Eucalyptus sp., cf. Myrsine sp., Myrica

sp., Palmae {? Sabalites), Monocotyledoneae (Gramineae) indet. formák ismerhetk fel.

A maradvány-együttes — ma él formákkal történt összehasonlítás alapján —
szubtrópusi éghajlatra utal.

A növények egy részének helyben élt voltáról a szürke bauxitban található függ-

leges irányi! piritesedett gyökérmaradványok tanúskodnak. A Monocotyledoneae ( Gra-

mineae) indet. jelenléte a bauxit pollentartahnáról írt elz dolgozat alapján igazoltnak

tekinthet.

Pflanzenreste aus dem Halimbaer Bauxit

M. H. DEÁK imd I. l’ÁI,EAI,W

Zwecks Pollenuntersuchungen wurde im Halimbaer Bauxit (Cseres Schacht)
Alaterial gesammelt, aus welchem verkohlte Pflanzenreste, Blátter und pyriti-sierte

Pflanzenstengel zum Vorschein kamen. Diese í'berreste waren in dem rot-gelb gefleck-

ten und graurosa Bauxit eingebettet. Von den schlecht erhaltenen verkohlten Blátter-

resten konnten folgende bestimmt werden : cf. Dalbergia ap., Eiikalyptus sp., cf. Myrsine
sp., Myrica sp., Paluiae ( PSabalites), Monocotyledoneae (Gramineae í indet.

Dies bildet einen neuerlichen Beweis zr Theorie von F. a d á s z wonach
dér Bauxit sich in terre.strischen Wássern gebildet hat.
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Tudományos minsítések

1957. december 23-án volt Fülöp József ,.A Gerecseliegység krétaidszak

í

képzdményei” c. kandidátusi értekezésének megvédése. A Bizottság az opponensi
vélemények alapján Fülöp József disszertációját érdemesnek találta a kandidátusi
cím odaítélésére, s ilyen értelm javaslatot terjesztett a Tudományos Minsít Bizott-

ság elé. A disszertáció opponensei Horusitzky Ferenc egyetemi tanár, a föld- és

I

ásványtani tudományok doktora és i g h Gyula, a föld- és ásványtani tudományok
I kandidátusa voltak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Nag}' Októberi Szocialista Forradalom
negyvenedik évfordiója alkalmából tudományos ülésszakot rendezett, november 19—20

—

21-én. Sok egyéb mellett elhangzott Egyed E. : A Föld szerkezetérl, Vadász E.:

A Föld-történet világszemlélete és V i t á 1 i s S. : Földtani kutatásaink a szocializmus
építésében c. eladása. Földtani szempontból még érdekldésre tarthatott számot

!
F" r e n y ó A nyomelemkutatás nemzetközi problémája c. eladása.

A Londoni Földtani Társulat fennállásának 150-ik évfordulója

1957. november 13-án ünnepelte a Londoni Földtani Társulat (Geological Society
of London) fennállásának 150-ik évfordulóját. Az ünnepi eladóülést IT a w k e s, L.
professzor, a Társulat elnöke nyitotta meg, aki bevezetjében visszatekintett a Társulat
150 éves történetére, grafikonokkal szemléltette a taglétszám növekedését, mely jelenleg

kb. 3000 körül mozog. Ezután T i 1 1 e y, C. E. professzor tartott eladást ,, Alkáli
kzetek keletkezésének problémái” címmel. Bevezetül kritikailag foglalkozott az alkáli

kzetkeletkezési elméletekkel. lílsnek az orogén övékhez kapcsolt elképzelésekkel fog-
lalkozott, megállapítva, hogy nem fogadhatjuk el általánosnak, mert több alkáli in-

trúziót ismerünk orogén mozgások nélküli területekrl. A mészkasszimilációs elmélet
ellen szól, hogy sok alkáli kzetelfordulást nem lehet kapcsolatija hozni mészkövekkel.
Foglalkozott továbbá Holmes újabb ,,emanációs elméletével”, méh’ szintén több
ellentmondást tartalmaz. F.ladásának második felében líj alkáli kzetkeletkezési elmé-
letét ismertette, melyet laboratóriumi kísérletek igazolnak. Elmélete szerint a telítet-

len magmákból a lehlés sebességétl függen jönnek létre a különböz és jellemz
ásványtársulások. A 8i()—K—Na hároinszögdiagramban mutatta be a laboratóriumi
kísérletek eredményeit, mikor ugyanazon összetétel olvadékból kiindulva a lehlés
sebességétl függen kapott leucitot vagy nefelint.

Az évforduló alkalmából kiállítást rendeztek az angliai egyetemek, kutatóintéze-
tek, olajvállalatok kutatási eredményeibl. A Royal Society Ficcadillyn lev székházá-
ban öt nagyobb termet elfoglalt kiállításon 31 kiállító vett részt. Az els teremben a
Társulat archivuniából állítottak ki egy szép gyjteményt, köztük a legérdekesebbek •

a Társulat alapszabálytervezete 1807. november l.'i-i keltezéssel, D a r w i n jelentkezési
lapja, Smith 1799-bl való eredeti kéziratos földtani térképei. Ht tón hatalmas
munkájának ,,Theory of the Earth” kézirata, egykorit jegyzkönyvek. A British IMu.seum
(Xatural History) ásványtani részlege az utolsó 50 évben Angliából leírt i'ij ásványokat
mutatta be. Az slénytani részleg az elmúlt évben Charmouth (Donset) jitra képzd-
ményeibl kikerült a Scelidosaunts nemhez tartozó ,,baby dinosauru.st ” mutat be, mely



138 Földtani Közlöny, LXXXl'III. kötet. 1. füzet

a világon egyedülálló. A niúzeunibaii használt és itt Ijeinutatott új preparálá.‘;i módszerek
igen érdekesek, megemlítend a fosszilis halaknál, Trilohitáknál alkalmazott módszer ;

különböz savakkal lemarják a kzetet az smaradvány eltakart felérl, majd egy átlátszó
manyagba ágyazzák, így mindkét oldala láthatóvá válik, kenyomatokból folyékony és
g}'orsan megszilárduló gumioldat segítségével puha, de nem deformálható pozitív máso-
latokat készítenek. A következ termet a Cambridge-í egyetem anyaga foglalta el. A fels-
kréta ,,Chalk” elektronmikroszkópos vizsgálata kimutatta, hogy a kzet csaknem teljesen
szerves eredet, apró,, szubmikroszkópi kokkolitokat tartalmaz és így ersen emlékez-
tet a ..globígerinás iszapra’’. Mégsem mondhatjuk mélytengerinek, mert molluszka héj-

töredékeket tartalmaz. Az eddigi elméletek a ,,Chalk”-ot a litorális aragonitos iszapok-
kal hozták kapcsolatba, a vizsgálat azonban kimutatta, hogy a kzetben lev aragonit
másodlagos eredet. ,,Chalk” tehát sekély nyílttengeri képzdmény. Kgy másik kutató
a Brachiopodákon lev díszítés élettani jelentségét mutatta be nagvméret modellek
segítségével. A rács- és tüskeszer képzdmények kiszrik az állathoz áramló vízbl a
nagyobbméret idegen szemcséket. Ugyanez a szerepe a teknk közti cikk-cakk alakú
résnek is. A Birmingham-i egyetem Anglia pleisztocén rovarfaunáját mutatja be, össze-

hasonlítva a jelenkoriakkal. Igen érdekesek a laboratóriumi terniometamorfózis-kísér-
letek. Kgy pelites kzetet vizsgáltak 625- 923 C" között. A kzetet 500—3000 óráig
tették ki a hhatásnak. A különböz mintákon a hmérséklettl és az idtl függen
nmllit, kordierit, buchit és spinell keletkezett. A metamorfózis egyes szakaszait csiszo-

latok szemléltették. Több kutató az angliai paleozóikum rétegtani problémáinak meg-
oldását mutatta be, köztük a Conodontokkal való szintezést is, amellyel jelents eredmié-

nyeket értek el különö.sen a devonkori képzdményekben. Az angliai devon képzdmé-
nyekbl kimutatott alakok legnagyobb része az európai kontinens paleozóikuniából
kimutatott formákkal tökéletesen korrelálható. E teremben láthattuk m i t h Angliá-
ról készített els ö.sszefoglaló földtani térképét 1820-ból. A londoni egyetem több kutatója
foglalkozik az ülédékképzdés közben lejátszódó jelenségekkel ; tengeralatti erózió,

csuszamlásos jelenségek. Az utolsó két teremben a nyersanyagkutatással kapcsolatos
problémák szerepelnek. Több jelenleg kutatás alatt álló afrikai ércterület (Tanganyika,
Rodézia, Nigéria) földtani térképei mellett a Tengerenti'di Földtani Intézet (üverseas

Geological Snrveys) több jellemz kzetmintát is bemutatott. Többen foglalkoztak a

geokémiai kutatás gyakorlati kérdéseivel, fleg a kromatográfia vonalán. Két
mód.szert a gyakorlatban is bemutattak, az els egyszer terepmódszer a Cn—Co—Ni
talajból való kinmtatására. Ezzel a módszerrel egy ember napi kb. 100 analízist

végezhet a terepen 30% -os hibahatárral. A másik módszer a folycivizek Cu - Zn tartal-

mának kimutatását teszi lehetvé egyszer eszközökkel, átlag napi 150 analízis végezhet
az elbbihez hasonló pontossággal. A geofizika területérl a szokásos mszerek mellett

két érdekes Ijerendezést állítottak ki. Az. egyik egy asztatikus magnetométer, amellyel a

kzetek eredeti niágnesezettségének irányát lehet megállapítani. Termoniágneses méré-

sek alapján a kzet keletkezési hmérséklete is me.gadliató. A másik berendezés a szeiz-

mikus hullámok sebességét méri nagy nyomásnak kitett kzetekben.
A különböz olajvállalatok szép légifeívételekkel’ és szelvényekkel képviselték magukat,
a kiállított anyag a közelkeleti területekrl származott.

t Az esti órákban a Társulat elnöke adott fogadást, amelyen kb. 700 vendég jelent

meg. Sztereoszkópikus légifelvételek magyarázattal e.gybekötött vetítése zárta a nagy-
siker napot.

Gondolatok egy ,,geomeclianika ” nyomán

Az utolsó évszázadban a természettudcmányck fejldése olyan méret volt,

amelyhez hasonlót az emberiség egész története folyamán nem tapasztaltunk. A fejldés

azonban korántsem volt egységes valamennyi természettudományiján.
Egyes tudományok, mint a fizika, kémia, tisztázni tudták alaptörvényeiket,

s a megfigyelések óriási adathalmazából kialakultak a klasszikus szintézisek s ezekhez

újalil) hatalmas elméletek csatlakoztak, amelyeket azután ismét a megfigyelések igazoltak

többé-kevésbé. Mások óriási megfigyelési adathalmazra tettek szert, s ezek szintézise'

inkább az anyag rendezését célozta. Ismét mások még csak az adatgyjtésnél tartanak.

A természettudományok fejldésének kezdetén azonban mindig az anyaggyíjtés,

leírás van túlsiihdjan. A második lépés az alaptörvények megállapítása, s a harmadik a

jelenségek szintézise. A fejldésnek ézzel a vonalával párhuzamosan egy más irányú

folvaniatot is tapasztalunk. Mégpedig azt, hogy kezdetben a jelensé.gek leírása, az alap-
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törvények és szintézisek kvalitatív jellegek. A fogalmakat körülhatárolják s az ezek
közötti kapcsolatokat is elssorban leírják. A fejldés magasabb foka az, amikor a

^

fogalmakat mennyiségileg is jellemezni tudjuk, megmérhetjük, vagy legalál.)b is becsül-

I

hetjük, s ennek megfelelen a kvalitatív összefüggések helyett kvantitatív összefüggé-

!

sekkel írjuk le a törvényszerségeket.
Ennek az útnak óriási a jelentsége, mert míg a kvalitatív jelleg összefüggések

rendkívül sok lehetséget nyújtanak a tudományl)an egyébként nem nélkülözhet

j

fantáziának, s az ember képzelete sokszor hajlandó a valóságtól eltávcjlodni, addig a

I
mennyiségi egyezés, még nagyságrendi egyezés megkövetelése esetén is, a lehetségek
számát néhányra csökkenti, s képzeletünket a realitások határai közé kényszeríti. A ter-

mészettudományok szorosan ös.szefüggnek egymással, s ehhez szükségszeren csatlakozik
az az elv, hogy az egyes rész-természettudományok nem tartalmazhatnak olyan állítá-

sokat, amelyek ellentmondanak a másik megfigyeléseinek és alaptörvényeinek. Kiegé-
szíthetnénk ezt még azzal az elvvel is, hogy egy tudományágba addig nem szabad újabb
hipotézi.seket felvenni, amíg a meglév természettudományi ala])törvényekbl a jelen-

sé.geket meg tudjuk magyarázni.
Ha a földtan fejldését tekintjük, meg kell állapítanunk, hogy az els adatgyjtés

nagy munkáját minden téren elvégezte, legtöbb ágában kvalitatív jelleg alaptörvénye-
ket állapított meg és különösen a tektonikában nagy szintézisek is napvilágot láttak.

A földkéregmozgások tudományának, a tektonikának szintézisei azonban már fizikai

fogalmakhoz kénytelenek nyúlni, s bekerül a földtanba a tektonikai er fogalma, mint
a jelenségek oka. \'ilágos, hogy kvalitatív törvényszerségeket tartalmazó szintézisben
a tektonikai er könnyen ,,deus ex machina”-vá válik, anielv mindig akkor és ott lép fel,

ahol a tektonikusnak kívánatos és természetesen akkora, hogy a szükséges deformációkat,
elmozdulásokat végre tudja hajtani. Ez az út az elméletek és elképzelések szinte meg-
számlálhatatlan sokaságát rejti ma.gában, s szükségszeren fellé]) az igény e jelenségek
olyan tárgyalásmódjára, amely a valóság jobb megközelítését í.géri. Ezt a szerepet
kívánja l)etölteni a g e o m e c h a n i k a, amelyet az rin. t e k t o n o f í z i k a s

még általánosabban a geofizika egy ré.«zéiiek lehet tekinteni.
A geomechanika feladata, hogy a földkéreg s a h'öld belsejének minden mecha-

nikai vonatkozású kérdését a mechanika módszereivel s a mecíianika alaptörvényei
segítségével vizsgálja és me.goldja. Felvilágosítást és magyarázatot kell tehát adjon a
földkére,g és a h'öld belsejének mozgásairól, az alakváltozásokról, a mozgást és az alak-
változíist elidéz erkrl, s az erket szolgáltató energiákról. A geomechanikai tárgyalási
mód kúlönö.seii azért jelent haladást a földtan, jobbára fenomenológiai tárgyalásmódjával
szemben, mert ez az egyes jelensé.gek között nemcsak kvalitatív, hanem kvantitatív
kaj)csolatokat igyekszik adni.

Ezek a gondolatok támadtak bennem, amikor elször kezembe vettem S c h m i d t

E. R. : Oeomechanika c. könyvét, s vártam, hogy e könyv rendet teremt a
tektonikai ala])fogalmak közölt és a földtan nem mindig szabatosan használt fogalmak
helyes használatára tanítja meg az olva.sót. Ezt az ,elké])zelésemet még alátámasztotta
az elszó, amely leszögezte, hogy a ,, g e o m e c h a n i k a megértéséhez
és fként mveléséhez a földtani, nevezetesen a t e k t o n i-

k a i ismereteken felül a mechanikában való n a g y f o k ri jár-
tasságra is s z ü k s é g V a n”. St a ké.sbbiekben is megersíti fenti felfogá,somat,
hi.szen szerzje szerint a ,,g e o ni e c h a n i k a feladata a fennforgó m a le-
in a t i k a i, de fleg mechanikai t ö r v é n v s z e r ü s é ,g e k feltár á-

s á V a 1 é s k i ni u n k á 1 á s á v a 1 e x a k t s á got vinni a t e k t o n i k á b a..

Még fokozza az olvasónak a könyv iránti szini])átiáját a tartalomjegyzék. Az alap-
elemek, alapfogalmak ismertetése után a h'öld liebsejéiiek geoniechanikájával kezdi,
utána a földfelszín geomechanikája következik. Ezt követi a kratogéiiek,. majd oro.aiének
geomechanikai vizsgálata, é'égül a tektonikai részt a közép- és szigethegységek kialakulá-
sának geomechanikai ])roblémáival fejezi be. A könyv másik fele gyakorlati jelleg
kérdé.sekkel foglalkozik : karsztjelenségekkel, mszaki-földtani, hidrológiai, bánya-
földtani és teleptani kérdé.sekkel.

Nézzük meg azonban az egyes fejezeteket részlete.seii, s kivételesen hagyjuk az
ala])fogalmakkal foglalkozó részt a végére.

A F ö 1 d 1) e 1 s e j é n e k .geomechanikája és hatása a f ö Id-

k é r e .g r e c. fejezet lényege a következ : a h'öld a körülötte lev tér vonzó és taszító
hatására forgásba jött

;
a forgás a leglényegesebb tektonikai energiaforrás, mert ebbl

vezethet le a pulzáció, a magmaáramlá.sok. E kettbl következik azután a geoszinkli-
nális képzdés, he.gyképzdés, jégkorszakok, vulkanizmus és mindennek folyemányai a
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különböz hasznosítható nyersanyagok : kszén, kolaj, ksó, bauxit, mészk, dolomit,
stb. keletkezése.

A tengelykörüli forgásnál elször az árapály-kelt erk lassító szerepét tárgyalja,
mégpedig úgy, ahogy Darwin: A tengerjárás és a rokontünemények naprendszerünk-
ben c., a Természettudományi Társulat által magyar nyelvre lefordított és kiadott nép-
szer mvében találjuk, amely szerint a Föld forgássebességének a csökkenése az árapály-
kelt erk miatt létrejöv dagály-siirlódásra vezethet vissza. De vegyük el Jeffreys
1] híres könyvének. ,,A F ö 1 d”-nek harmadik kiadását, anielyl)en egy egész külön

fejezet van a dagály-.súrlódásról. Itt a 227. oldalon Jeffreys a következket írja :

,,Sir (k H. D a r w i n, whose development of the theory takes up most of the second
volume of his collected papers, investigated principally the hypothesis that the dissi-

pation is due to elastoviscosity in the body of the Farth. In several passages, however he
expresses doubt about whether a solid could show imperfection of elasticity under the
small strains of the order of 10-®, actually involved in the bodily tides and appeared
to favour the hypothesis that the dissipation is really in the óceán.- Actually neither
hypothesis is acceptable”.

Azaz Darwin már maga felvetette, hogy a Föld forgássebességének csökkenése
a szilárd F'öld dagály-si'irlódásából nem magyrázható, ezért a Föld forgássebességének
a csökkenését inkább az óceánokban fellép siirlódásra gondolta visszavezetni. De
Jeffreys szerint ez sem áll fenn, mert amint késbb kimutatja, ennek a nagyság-
rendje is téli kicsiny az észlelt forgássebesség csökkenté.séhez

;
kedvez nagyságrendet

csakis a selfekeii való energiaszóródásból lehet kajDni.

A könyvben közölt magyarázat tehát nem korszer. IMég kétesebb a folytatása,
• ahol Gáspár Kornélra való hivatkozással egyene.sen a Föld forgássebességének
a növekedését igyekszik levezetni. Gáspár Kornél szerint ,,az égitestek
között nemcsak vonzás, hanem kölcsönös taszítás is szere-
pel”. lí dilettánssal szemben a N e w t o n-féle tömegvonzás kísérletileg megállapított

tény. A Napból és térbl jöv sugárzó energiák ered hatása pedig a legnagyvonalúbb
becslések szerint is tökéletesen elhanyagolható. Olyan tényekrl beszélni, amelyeket
sem észlelni, sem megmérni nem tudunk, nem tartozik .sem az exakt, sem a leíró természet-

tudományok viz.sgáíati körébe.
Végül konklúzióként a Inzonyítással szemben még egy érv : a Föld forgássebessége

csökken, mégpedig úgy, hogj- a Föld körülforgási idejének megnövekedése évszázadok-
ként több mint egy millisecundumot tesz ki [2]. FIzt mérésekbl állapították meg.

1 )e lássuk a másik kérdést
,
a pulzációt . A szerz gondolatmeneté a következ :

a Föld forgásának elállítása következtében a földgönib ellip.szoiddá deformálódik.

Ennek me.gfelelen megváltozik a szögsebe.ssége. Feltételezi, hogy az anyagátrendezdés
a tehetetlenség következtében túlmegy az egyensúlyon, s így ismét egyensi'ily felé

törekszik. Ez az egyensúly körüli ingadozás hozná létre lényegében a ])ulzálást. A fejezet-

nek ez a része a szögsebes.ség és a ,,tehetetlenségi sugár” közötti összefüggés levezetése

alapján indokolta a fenti egyensúly körüli oszcillációt. Ha el is tekintettünk attól, hogy a

levezetésben hibás az ellipszoid tehetetlenségi nyomatéka, st a gömbalaki'i, de reális

Földre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték együtthatója is más (mégpedig 0,3337),

akkor is meg kell mondjuk, hogy a levezetésnek semmi értelme nincs, mert az elálló

sebesség mindig következménye a pillanatnvi anyageloszlásnak, s nem fordítva, a pulzá-

ció következménye a sebességnek.
De fogadjuk el, hogy tény a pulzáció, ami alatt itt a F'öld alakját megszemélyesít

gömbnek ellipszoiddá .és az ellipszoidnak gömbbé való alakulását kell érteni és ez a

])ulzáció négy és fél milliárd évvel ezeltt, amikor a Föld keletkezett, valóban létre is

jött. \'együk ehhez hozzá azonban a Földnek a szeizmológiai megfigyelésekbl kapott

bels síiríódását és tekintsünk el a pulzációból levezetett különböz orogén és kratogén

jellegi! kéregdeformációktól, amelyek maguk is energiát igényelnek, á'ilágos, ho.gy egy
ilyen jnilzációt biztosító mechanikai energiát a bels súrlódás már rég teljesen felemész-

tett volna.
Kíséreljük meg ugyanis a ]nilzáci(> idtartamának becslését. Képzeljük el azt,

hogv a köpenyben az anyag egy adott területen töbli lesz, mint azt az egyensúly kívánja,

ahogyan azt a könyv szerzje is feltételezi. Az egyensúly felé való törekvést a hidrosztati-

kus felhajtó erlii .származó erk hozzák létre. Ha a földmag fölött lev H ak tömeg x

mélységre süllyed bele a földmagba (törne,gtöbblet esetében x ne,gatív), akkor a felhajtó-

er xa,\i g, ami a fölöttelev tömegnek \
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gyorsulást biztosít. {H a Földmag fölött lev tömeg vastagsága, au a köpeny átlag-

srsége, X a besüllyedés mértéke, om a magfelületi sríísége, g a nehézségi gyorsulás

ami a köpenyben állandónak tekinthet, mert ingadozása nem lépi túl az 5%-ot).

A = X harmonikus egyenlet összehasonlítása alapján az oszcillációs id

T — 2n 1 /

1 <^M-g
6,28.

'2,9- 10«-4,5

10 - 10»
~ 2300 sec

azaz az oszcilláció periódusa durván számolva 40 perc. Ha pedig mint rugalmas

testet tekintjük a Földet, s az el)bl származó periódust számoljuk, akkor els közelítés-

ijén nézhetünk egy feszültségi szálat a tengelye mentén, miután ennek lesz a leghosszabb

oszcillációs perióáusideje összelapulás esetén. Ekkor megközelítleg felírható az

X V— = — összefüggés, ahol
r E

X a felszínen észlelt megemelkedés az oszcilláció egy pillanatában, r a Föld sugara,

p a pillanatnyi feszültség, E a Young-modulus átlaga.

Az oszcillációban résztvev tömeg rr>á, ahol ffá az átlagos földsrség.

A gyorsulás tehát

P £
a = - - - = - ;r .

r -Oá Oá -

A harmonikus mozgás egyeuletével való összehasonlításból tehát

T = 2n 1' • r ~ 6,28 .
• 6,37 • 10« ~ 4000 sec.

I
E

1
5,5 • 10'^

adódik ha egyszerség kedvéért az E értékét, amely a Föld köpenyében 1,60- 10*’ és

7,87 • 10*^ din/cm- között változik éppen 5,5 10*- din/cm^-nek vesszük. Az ilyen irányú
becslésnek a nagyságrendje is tehát 1—2 óra, megegyezéssel a földrengési megfigyelé-
sekbl adódó egy óra körüli sajátperiódussal. Ha tekintetbe vesszük, hog>- ez évente
kereken 3000 pulzációt jelent, a Föld életében pedig kb. 10 billiót, azt hiszem nem kell

különösen ersítenem, hogy ez már rég lecsillapodott volna. De még tovább megyek.
Szerz 42. ábrájában közli a periódusokat. Eszerint a kambrium óta 3 teljes periódus ment
végbe, azaz egy teljes periódus ideje kereken 180 millió év, szemben a fizikai adottságok
alapján becsült 1—2 órai nagyságrenddel. Mindez irreálissá teszi a szerz által bevezetett
és felhasznált pulzációt.

Tekintsük ezekután A magma áramlásai c. fejezetet. Fhmek a lényege
az, hogy a Föld forgása magmaáramlások forrása, amely a hegyképzdésnek és az azt
kísér jelenségeknek az oka. Természetesen szerz megengedi a termikus litou létrejött
magmaáranilások lehetségét is, de azt eléggé másodrendnek tartja.

Nézzük azonban a forgásból származó magmaáranilások szerz által vázolt mecha-
nizmusát. Szerinte a forgás miatt fellép centrifugális er hatására a folyadékszer
részecskék az egyenlít felé mozognak, majd az ottani anyagtorlódás következtében
lefelé haladnak, s onnan ismét a iJÓlus felé. Érdekesnek tartjuk megjegyezni, hogy
szerz a köpenyt folyadékszernek, a magot szilárdnak téte-
lezi fel, a geofizikai megfigyelési adatcjkkal éppen elle n-‘

t é t e s e n. De fogadjuk el ezt a ,,h i p o t é z i s t”, s nézzük meg milyen lehetsége
van a centrifugális ernek arra, hogy a részecskéket valóban elmozdítsa.

Kimutatható, hogy a Föld belsejében a srségeloszlás egy bizonyos mélységen
alul (kb. 50— 100 km) a nehézségi er nívófelületei szerint történik ÍP o i n c a r é,

E i a p u n o f f, stb.). A nehézségi er pedig a tömegvonzás és a centrifugális er eredje.
A tömegrészecskék az egyes összetevk között nem tudnak különbséget tenni, s így
mindig az ered hatásának megfelelen mozdulnak el. A nehézségi er azonban mindenütt
merleges a nívófelületekre, i'tgy, hogy annak mentén a részecskéket elmozdítani nem
tudja. A centrifugális er, anieíy egyébként nem teszi ki sehol a tömegvonzás
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a Fold belsejében elmozdulást nem hozhat létre, m a g in a á r a m 1 á s a Föld for-
gása miatt tehát nem áll el. IMegemlíthetném még azt is, hogy az ilyen
magmaáramlás létrejötte olyan energiafelhasználást kivárnia, amely a Földet forgásában
rég megállitotta volna. Még sokkal meglepbb amit e fejezetben a magmaáramlással
kapcsolatban mond. Idézzük a 27. oldalról: ,, . . . a m a g m a á r a m 1 á s elé
akadály kerül. Az áram kénytelen irányt változtatni és az
akadály alá bukni, hogy azon túl ismét felemelkedjék,
líkkor szög alatt éri el a szilárd kérget és onnan vissza-
verdve egy második, kisebb hullámot vet, mieltt lassan
véglegesen lecsendesedik. Ilyen áramlásnál az akadály
eltt és után a 34. ábrán látható örvény lések keletkeznek”.

Szögezzük le, hogy a F'öld lielsejében feltételezett magmaáramlások sebességét
még a legmerészebb kutatók sem becsülték többnek néhány deciméternél évenként [3].

De az áramlásoknak megvannak a maguk egyszer alaptörvényei és ezek között sehol
sem szerepel azok visszaverdése. Ilyet nemcsak a megfigyelések nem mixtatnak, de elvileg

sincs értelme. A szinte észrevehetetlenül lassú áramlásban pedig a hidrodinamika szerint
semmiféle örvénylés nem fog fellépni. Fzzel azonban teljesen alajrját veszti
mindaz, amit e fejezetben a könyv írója a h e g y k é ]) z d é s-

r 1 m o n d.

Tekintsük tehát ezek után a szilárd földkéreg mozgásairól írt részt, amely lénye-
gileg a transzgresszió-regresszió kérdéseit vizsgálja s annak az okait igyekszik magyarázni
— lényegében a saját pulzációs elméletébl. A következtetése az, hogy a sarkok vidéke
mindig fél fázis eltolódást mutat az egyenlíthöz képest a regresszió-transzgresszió
periódikus váltakozásában. Ez olyan állítás, amit egyszeren ellenrizni lehet az sföld-
rajzi térképek alapján. Ha az elmélet jó és helyes a következtetés, a megfigyelésekkel
egyeznie kell az eredménynek. Ha azonban megnézzük az egyik legmodernebb sföldrajzi
térkép-összességet, amelyet T e r 111 i e r, H. és T e r in i e r, G. állított össze a Historie
géologiqiie de la Biosph re c. mvében 4], ennek az állításnak nem találjuk meg az
alapját. Pedig ezt legalább kvalitatíve akkor is kellene mutassák, ha az állítás ,,csak

általánosított séma”.
A kéregmozgások ritmikus változása, a transzgresszió-regresszió, geoszinklinális-

képzdés, lánchegységek kiemelkedése, általában a földtani jelenségek periódikus
volta már régen feltnt a geológusoknak, amint azt a könyv szerzje is — igen helyesen —
megállairítja. Ha nem fogadható el a pulzációnak szerz szerinti elkéjízelése, mégis hol
kereshet ennek a fizikai, geoniechanikai háttere? Tekintsük csak a kéregmozgásokat,
amelyek szoros kapcsolatban vannak egyúttal a transzgressziós-regressziós jelenségekkel.

Ha csak nem esünk abba a szélsségbe, hogy a vízmennyiség periodikus változását
tételezzük fel, akkor kénytelenek vagyunk az egészet á kéregdeformációkra visszavezetni.

A kéregdeformációk pedig mindig feszültség-megváltozást is jelentenek. Ha a regresszió-

transzgresszió hosszix periódusait és a kéregmozgások ellentétes irányát tekintjük, akkor
is feltétlenül feszültség-felhalmozódást és feszültség-kioldódást kell feltételeznünk. Össze-

függ szilárd test esetében a feszültség-felhalmozódás addig tarthat, amíg valahol a szilárd

test szétszakadása, vág)' elnyíródása miatt a feszültség felhalmozásának feltételei meg-
sznnek. A jelenség megismétldése akkor következhet be, ha a test (jelen esetben a

kéreg és köpeny) szilárdsága a tönkrement területeken ismét helyre nem áll, pl. a szakadási
hely mentén felhalmozódott magmaolvadékok megszilárdulása által.

Természetesen megvan a lehetsége a szilárd kéreg deformációjának akkor is,

ha azt pl. magmaáranilások hozzák létre. Ebben az esetben a kéregmozgások periódi

kus megismétldését a magmaáramlások periódikus felléptével lehet csak kapcsolatba
hozni

Eássuk, hogyan magyarázza a könyv szerzje a jégkorszakokat. Szerinte a jég-

korszakok magyarázata abban keresend, hogy a F'öld poláris területeire lapult állapot-

ban viszonylag kevesebb fény jut, egyrészt azért, mert lapultabb állapotban a l>ees
fénysugarak sokkal ferdébb szög alatt esnek erre a területre, másrészt pedig azért,

mert a
,
,1 a ]) u 1 1 a b b g e o i d f o r m a mellett a féléves sarki éjsza-

kák határa jóval az egyenlít felé csúszik”.
F'ogadjuk el ezt a magyarázatot, s induljunk ki a pulzációs elmélettel kappolatosan

közölt 42. ábrából. Ebbl az olvasható ki, hogy a le.glapultaljb F'öld állapotától a leg-

gömbölybb F'öld álla])otának a bekövetkezéséig átlagosan 90 millió év szükséges.

A legutolsó jégkorszaktól eltelt 9000 év tehát nem több, mint a széls helyzetek közötti

90 millió év 0,01 %-a ;
vagy ha egészen nagyvonahiak vagyunk és az egész jégkorszak

dtartamát számítjuk (600 000 évet), az eltelt id akkor is kevesebb, mint a ])ulzációs
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félperiódus Ebbl az következtethet, hogy az elmélet és a könyv adatai szerint

jelenleg lényegében a Föld leglapiütabb állapotával állnnk szemben.
Ma a Föld lapultsága a megbízható geodéziai, gravitációs és csillagászati adatok

szerint 1/297 [5], Ha a Föld teljesen kigömbölyödnék, ami csakis a Föld megállásakor
következhet be, a lapultság zérus volna. E két szélsséges helyzetben is, tehát a szerz
adatai szerinti leglapultabb és legkevésbé lapult állapotl^an is a Föld bármely pontjára

es napsugárnak a vízszintessel bezárt szöge nem ingadozik többet 20’-nél. Azaz
gyakorlatilag a bels fénysugár szöge a pulzáció egész
idtartama alatt nem változik.

Ugyanúgy a ,,,f éléves sarki éjszakák terület é”-n e k inga-
dozása az egész pulzáció ideje alatt messze alatta marad
a terület 1%-ának. Végül, amint elzleg megállapítottnk, jelenleg a

Föld lényegében a 1 e g 1 a p u 1 1 a 1j 1) állapotában van a könyv
adatai alapján, még sincs jégkorszak.

A sarkok eljegesedésének magyarázata tehát a pulzációnak ilyen jelleg értel-

mezésével minden reális alapot nélkülöz.

De a Földre vonatkozó geodéziai és gravitációs vizsgálatok szerint a mai 1/297-es

lapultság egyensiily szempontjából megfelel a jelenlegi tömegeloszlásnak. Másszóval, ha a

mostani tömegeloszlásból indulunk ki, s elfogadjuk a I'öld jelenlegi szögsebességét, ennek
elméletileg lényegében a mai észlelt lapultság felel meg. Ha ez a lapultság szerz elméleté-

nek megfelelen szélsséges lapultság, amint az a könyv 42. ál^rájából kitnik, akkor ez a

széls helyzet stabil, mert az egyensúlyi állaj^otot képviseli. Azaz, az elinélet szerzjének
adataiból és állításaiból kiindulva, .szigonian logikai alapé n arra jutunk, hogy olyan
pulzáció, amelyetszerzö feltételezett, s amelyre összes késbbi
következtetéseit alajiozta, n i n c s. Ebbl viszont az is következik, hogy nem csupán az

eljegesedésnek, de a hegységképzdés és a földfelszín geomechanikájának a pulzációra

épített magyarázatának sincs meg a létjogosidtsága.

Ugyancsak a gömbi pulzáció cáfolásához nyújt lehetséget a szerz 44. ábrájával,

A pulzáció, szerz szerinti értelmezésben, kimondottan periódikus jelenség. A széls
helyzetek közötti idtartam tehát állandó. Az ábrából ennek az ellenkezje olvasható ki.

Ha pedig a hegységképzdést energetikai szempontból is megnézzük, akkor a szerz
elméletébl annak csökken tendenciája következnék, míg a megfigyelések ezt egyálta-
lában nem igazolják. Ugyanebben az ábrában igen kétes értéknek tartom a transzgresz-
szió-regresszió viszony eloszlását. A T e r m i e r-féle adatok, amelyekre már egyszer
hivatkoztunk, ezt egyáltalában nem igazolják. Különösen, ha azokatkiniérjük. De ugyanez
a helyzet, ha más sföldrajzi adatokat használunk fel. Azt hiszem, a könyv írójának nem
volt elegend alkalma arra, hogy ezeket az adatokat kellképpen tanulmányozza. Ugyan-
csak elkerülhették a figyelmét az újabb paleomágneses adatok, amelyek a pólusnak
nagy méret elmozdulásairól tanúskodnak 6],

A F ö 1 d felszínének mechanikája c. fejezet arra igyekszik feleletet

adni, hogy miképpen is alakultak ki a mai kontinensek, általában a földfelszín szerkezeti
egységei és diszlokációs irányai. A magyarázat alapja itt is a pulzáció, de mellette szere-

pelnek a Coriolis-erk, a Holdnak a Földbl való kiszakadása is. Azt hiszem, néhány tényt
a kontinensek kialakulásának magyarázatával kapcsolatban is le kell szögeznünk. Ilyen
tények a következk : 1 , A kontinentális területek felépítése minden kontinens esetében
ugyanaz, ha.sonlóképpen az óceáni területek kzettani, geofizikai szempontból az összes
óceánoknál ugyanolyan felépítések, de lényegesen eltér a kontinentális területek fel-

építése az óceáni területek felé])ítésétl [7].

2. A kontinentális területek egyetlen összefügg felületet alkotnak a I'öld felszínén

és csak Anktarktisz és Ausztrália van egy kissé mélyebb töréssel elhatárolva.

3. A kontinentális területek átlagszintje mintegy 5 km-rel a kontinentális átlag

-

szint alatt van, s a kontinentális átlagszint az eróziótól függetlenül is létezik 8],

4. A Hold felszíne is hasonlóké])pen két morfológiailag is eltér, két különböz
szinttel jellemzett területre osztható [8óJ.

A kéreg kialakulásával kapcsolatban csakis olyan elméletek fogadhatók el, amelyek
a fenti megfigyelési tényeket is értelmezni tudják. A valamikor nagyon divatos Hold-
kiszakadási elmélet (58. oldal), bár nagyon zseniális elgondolás volt, — a múlté. Az a
kiszakadási kísérlet sem menti az elméletet, amelyet szerz a könyv 57, oldalán közöl,
mert semmit sem bizonyít, miután távolról sem felel meg a modellezés hasonló.sági köve-
telményeinek.
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\’alahányszor kratogén területeket és orogén területeket egymással szembeállítva
látok, mindig felötlik bennem a gondolat, liogy itt a Föld megtréfálta a geológusokat,
mert hatalmas területeket ,,üledékkel” mázolt át. Senki sem gondolt arra, hogy a ,, krato-
gén” területek ,,merev” voltát és az orogén területek ,,plasztikus” voltát ellenrizni
lehet. A geofizikusok mindkét területen végeztek méréseket. Sem a földrengésekbl,
sem pedig a mesterséges szeizmikiís felvételekbl, nagyrobbantásokból nem adódott
fizikai különbség a két terület kontinentális aljzata között. Legfeljebb az üledékes rétegek
méreteiben volt a területek között különbség. Az kétségtelen, hogy a P'öld felszínén
hatalmas töré.srendszer-hálózat mutatható ki, amely eltnik, vagy bizonytalanná válik
legalábljis a fiatalabb hegységek területén. De vajon ez nem egyszeren csak annak a
következménye, hogy ez a törésrendszer magához a kontinentális aljzathoz tartozik?
Fn azt hiszem az egész tektonikai felfogásunkat ezeknek figyelembevételével revideálni
kellene.

A másik elv, amit igen gyakran alkalmaznak a tektonikában, a kontinentális
tömegek egymás felé való mozgatása, majd máskor egymástól való eltávolítása. Vajon,
akik ilyen feltevéshez folyamodtak, megkísérelték -e a szükséges energiaforrásokat meg-
l)ecsülni? Rlgondolták-e egyszer is, hogy milyen jelleg következményei vannak ennek a
I'öld forgására? \’agy méginkább, a kontinensek felépítésére? gylátszik nem. Mert
egyébként rájöttek volna, hogy nemcsak az energiák hiányoznak az ilyen méret konti-
nens ide-oda tologatáshoz, hanem például ennek a pólusok nagyméretíí periódikus
elmozdulása lenne a következménye. Bár kétségtelen, hogy van kontinensvándorlás
és van pólusvándorlás, de annak periodicitása sem geofizikai, sem sföldrajzi, sem pedig
paleoklimatológiai iiton nem támasztható alá '[6].

De legyen szabad e két fejezettel kapcsolatban néhány konkrét ellenvetést tenni.

.Szerz az 58. oldalon azt írja, hogy ,,M ai geofizikai és geológiai isme-
reteink ezt a felfogást” (ti. a Holdnak a Csendes óceánból való kiszakadását)
„sok mindenben alátámasztják. Szemben a többi óceán-
nal — amelyek e tekintetben a kontinensektl nem mutat-
nak eltérést — a P a c i f i k u m alatt nagy fajsúlyú, b á z i k u s

tömegek szerepelhetne k”. — Ha szerz egy kissé jobban körültekintett
volna az irodalomban 7], s bármely korszer földtani vagy geofizikai szakkönyvet
megnézett volna, elkerülte volna ezt a tévedést, mert az utolsó tíz év geofizikai vizsgálata

é])pen arról gyztek meg, hogy a kontinensek egymás között s az óceánok egymás között
egyforma felépítéséin, de egymástól élesen elkülönülnek.

Ugyancsak nincs semmi alap annak feltételezésére, hogy a centrifugális er a
kontinenseket az egyenlít felé mozgatja. Az erre vonatkozó levezetés elvileg helytelen

(61. oldal). Nem megfelel anyag került a ,,Xopcsa-féle kávédarálóba” 9].

Nem értem, milyen bizonyító ervel rendelkezik a könyv 61. ábrája, ahol szerz a
törési vonalak kialakulását, valamint a feltorlódási területeket Mercator vetület alapján
óhajtja igazolni. Ha ezt a képet a valóságos földgömbön tekinti meg, az egész kép mecha-
nikai alapja megsznik.

F két fejezet lett volna a könyv legérdekesebb része. Az egésznek a ,,mechanikai
tárgyalása” azonban — nié.gha eltekintünk az egész pulzációtól is — sok kívánnivalót
hagy maga után. Azt mondhatnánk, hogy az egész nem egyéb, mint ismert geológiai

elképzelé.sek
,
összekeverve a tartók és rudak elemi szilárdságtanának kétesérték alkal-

mazásával. Nem indokolja ezt a tárgyalásmódot az sem, hogy a ,,geológusok
e g V é b k é n t i s s z a r i a d n á n a k a g e o m e c h a n i k a tanulmá-
nyozásától”. Kétlem, hogy egy ilyen felfogás hízelg lenne a geológusok értelmi

színvonalára,
lígyébként ez akadémiai színvonahi könyv kíván lenni, s ez maga teljes exaktságra

kötelez.

Milyen jelleget kívánt volna e fejezetek tárgyalása? A kéreg s a köpeny különböz
rugalmassági állandókkal jellemzett, egymástól nem független rendszer. Fzért minden
deformáció valamilyen formában az egész kéregben s a köpenyljen is deformációt hoz
létre. A mechanikai tárgyalásmód a régi geológiai felfo.gással szemben azt kívánta volna
meg, hogy a feszültségek és deformációk alakulását tisztázzuk. A feszültségi viszonyok
vizsgálata feleletet szolgáltathatott volna akkor a törésrendszerek kialakulására, l.'gyan-

csak a feszültségek vizsgálatából kellett volna kialakítani a hegységképzdésnél lejátszódó

jelen.ségek mechanizmusát. Kétségtelen, hegy egy ilyen tárgyalásmód teljes általánosság-

ban egvelre még nehezen keresztülvihet. Roppant apparátust igényel, hiányzik egy
csomó adatunk, rlieológiai proldémák léjniekfel. .'Szük.séges tehát a feltételek egyszersí-
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tése. De ez az egyszersítés nem mehet el odáig, hogy a fizikai adatoknak, elemi
fizikai szabályoknak, s a földtani adottságoknak eílentmcndjcn.

Igen gazdag anyag következik ezután. \’áltozatos kérdések változatos megoldása.
Sajnos itt is csak azt kell hiányolnunk, mint elbb, hogy igen sok a hipotézis és kevés a
mechanikai megalapozottság. A ragyogó rajzok sajnos nem mindig meggyzek és sok-
szor mindenáron szerzjük elképzelését akarják igazolni. Egyik-másik esetben ez már
túlzásba is megy, mint pl. a 1 46. ábrán, ahol a szerz déli rátolódásról be.szél, berajzolja

a kompressziót elidéz nyilakat is, a rétegsor megtekintése azonban éppen ellenkez
irányú mozgásról és erhatásról gyz meg. Ugyancsak túlzott a bauxitelfordulásokat
hegységszerkezeti formaelemekhez kötni. Kifogásolnunk kell pl. azt is, hogy a 108. ábrában
egyes földrengés-helyeket kihagyott, másokat — kisebb jelentségeket — bevett. Ez
metodikailag megengedhetetlen. Nekünk öregebbeknek az ilyenre különösen ügyelnünk
kellene, mert hogyan követeljük meg a fiataloktól a magas színvonalat és megbízhatósá-
got, ha nálunk pongyolaságot tapasztalnak.

Szóljunk néhány szót az irodalomról is. — 296 idézet szerepel, nagyrészt magyar
és német irodalom felsorolásával. Hatodrésze szerz saját munkáinak jegyzékét foglalja,

magában, anri talán részlten felesleges volt, mert a könyv lényegében ezeknek gyakran
változatlan kiadása. — Sok benne a népszer m. Eredeti, ahogy a francia, orosz,vagy
angolnyelvü forrásokat idézi, pl. ,,Goguel J. : A hegy szerkezettan
kézikönyve, 1 952 (ismertette S c h m i d t E. R. B á n y. ív a p o k,

1955, 10. sz.).” Ilyen idézési formát eddig még sehol sem láttam.

Az irodalom azonban arról is tanúskodik, hogy sok minden elkerülte a szerz
figyelmét. Nem látom H o b b s 10], G o g u e 1 [1 1], H i 1 g e n b e r g í

1 2], V e n i n g
Meinesz 13] s még számos kutatónak azokat a munkáit, akik szerzvel azonos kérdé-
sekkel foglalkoznak. Talán a hiányos irodalom az oka, hogy a könyv adatainak korsze-
ríísége is sok kívánnivalót hagy maga után.

Utolsónak hagytam az alapfogalmak kérdését, mert itt látom a legnagyobb
zavart

.

Az egyik legalapvetbb fogalma a geoniechanikának a feszültség. Ugyanakkor a
feszültség fogalma egyáltalában nincs a könyvben definiálva. vSt, a feszültség olyan
értelemben kerül tárgyalásra, amelybl az tnik ki, hogy a feszültséget szerz egyszeren
erként kezeli. Ezzel szemben le kell szögezni, hogy a feszültség nem er. Dimenziója
is din/cm^.

Félrevezetnek, st elemi hibának tartom két vektor eredjét görbével ábrázolni,
mint az a 113. ábrán látható.

A 18. oldalon a következket olvashatjuk : ,,A !•' ö 1 d g ö m b h é j
a s s z e r-

k e z e t é t sugarasan m ü k ö d (5 erk, a srség és a h sza-
bályozz a.” A fizikai alapismeretekbl tudjuk, hogy a srség és a h nem azonos az
ervel. Az idézett mondat tehát elemi hibát tartalmaz, ha csak a ,,geoniechanika” nem
igényli magának azt a jogot, hogy figyelmen kívül hagyja a mechanikai alapfogalmakat.

Hasonló jelleg a következ mondat is (18. oldal) : ,,A Föld és a boly-
gók a sugarasan mköd bels erk hatására a tökéletes
egyensúly alakját, a gömb formáját igyekszenek fel-
venni. küls erk azonban ezt a gömbalakot gyak-
ran deformálják: elssorban a Hold és a Nap, amelyek
vonzóerejükkel árapály jelenségeket hoznak létre.”

Ebben a két mondatban egy egész halom elvi hiba van.

1. Az egyensúlyt nem a ,,tökéletességre” való törekvés, hanem pl. a virtuális
munka elve határozza meg [14].

2. A Föld belsejében fellép erk a tömegvonzás és a centrifugális er, s ehhez
járul a nyomásból származó hatás. Ezek pedig nem sugarasan mköd erk [15].

3. A gömbalakot nem a Hold és a Nap vonzóereje deformálja elssorban, hanem a
forgás miatt elálló centrifugális er. Az elbbi hatása elhanyagolható az utóbbihoz
képest

.

4. Az árapály jelenségeket nem a Nap és a Hold vonzása hozza létre, hanem a közös
súlypont körüli keringés ezek erterében [16].

A mechanika tanítása szerint a súly fogalma a nehézségi ertérhez van kötve,
így nincs értelme a világtestek ,,súlytalan lebeg állapotáról” beszélni (19. oldal).

Ugyancsak hárem különböz mechahikai alapfogalom az er, effektus és a munka,
amelyek közé szerz a 19. oldalon szintén egyenlség jelet tesz.

10 Földtani Közlöny
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Enyhe túlz.ósnak tartjuk, hogy a szerz a y-sugarakat a ,,legszubtilisabb
energiának” nevezi. Miért szenvednek akkor sugársérülést — sokszor a legnagvobb
körült^ntés mellett is — a radióaktiv anyagokkal foglalkozó kutatók ?

Ugyancsak kétlem, hogy bármelyik fizikus el lenne ragadtatva, ha valaki igy
definiálná a Coriolis-ert :

,,a mozgó, vagy áramló test sebességé-
tl függ, a gyorsulásból adódó és a centrifugális er-
vel szemben ható tehetetlenségi er” (56. oldal). E definíció még
szerz 31. oldalon lev állításaival is ellentétben áll.

De hagyjuk az ilyen jelleg észrevételeket. Mindenesetre ezek az ,,eUrások’
’

nehezen egyeztethetk össze szerznek már idézett azzal az állításával, hogy a geo-
mechanika ,, . . . m v e 1 é s é h e z a földtani, nevezetesen a tek-
tonikai ismereteken felül a mechanikában való nagy-
fokú jártasságra is szükség van” (3. oldal).]

vSajnos, a fenti bíráló gondolatok ell a könyv szerzje nem igen bújhat illusztris

lektorai mögé sem, mert könyvének jórésze megjelent dolgozatainak szinte változatlan
újranyomása, ami azt a gyam'it kelti, hogy a lektorok véleménye nem részesült túlzott
figyelemben. St azzal sem védekezhet, hogy az elméletében lev ellentmondásokra senki
sem figyelmeztette, mert a pulzáció-elmélettel kapcsolatos kritikát lénj-egében 1948-ban
már elmondottam hozzászólás formájában, ami a vitaülések kiadványaiban nyomtatásban
is megjelent 9].

Egy régebbi beszélgetés során a könyv szerzje azt kifogásolta, hogy eredményeit
sem nem idézem, s nem is cáfolom. Remélem, most ezt a hiányt pótoltam.
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vitaülésekröl, 191. oldal. 10. H o b b s. W. H.: The correlation of fracture systems and the evidence.s
fór planetar dislocations withiii the Earth. Trans. tVisc. Acad. Sci. Árts. and Eetter.s XV. 15—29. 1905.
— II. Gogiiel. I.: Introduction á l’étiide méchanique des deformations de l’écorce terrestre. Paris.
1948. - 12. H i 1 g'e n b e r g, O. C.: Die Bruchstruktur dér sialischen Erdkruste, Berlin, 1949. — 13.

V e n i u g - 51 e i n e s z, F. Shear pattem of the Earth’s Crust. Trans. .\GF. 28. 1—50. 1947. —
14. Budó A.: 5Iechanika. lígyetemi tankönyv, 1951 . — 15. Ilopfner, F.: Physikalisehe Geodásie,
I/eipzig, 1933. — 16. E g v e d I,.: Geofizikái alapismeretek. Budapest. 1955.

Egyed

Vadász E Földtörténet és földfejlödés

.kkad. Kiadó, Búdapest, 1957.

A munka hézagpótló a magyar szakirodalomban . A könyv két nagy — de nem
egyenl érték és terjedelm — tagozatra oszlik.

Az els az általános földtörténeti ismereteket tartalmazza, s benne a szerz a föld-

történet feladatán, irányain és vizsgálati módszerein kívül, az elemz földtani i.smeretek

egy részét is ismerteti földtörténeti beállitásban.

A második nagy rész, a részletes vagy tulajdonképpeni földtörténet, ahol szerz az

egyes földtörténeti tagozatokat idrendi sorrendben tárgyalja. A fejezetek az egyes fökl-

történeti idszakokon belül azonosak. Az egyes idszakok általános jellegeivel (földtani

kifejldés, szerves élet, tagozódás és elhatárolás) kezddik, majd az egyes kifejldési

tipusok elterjedése következik, végül az idszakokra jellemz földtörténeti nagyjelenségek

(sföldrajz, faunaprovinciák, éghajlat, kéregszerkezeti mozgások, vulkanizmus) zárják az

egyes idszakok ismerteté.sét.
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Nagy elnye a könyvnek, hasonló típusú külföldi munkákkal szemben, hogy
minden idszakot összefoglaló táblázat egészít ki, aminek segítségével az egyes országok
kifejldései könnyen párhuzamosíthatók. Ugyancsak a munka dicséretére válik, hogy az

egyes fejezetek kiterjedése nagyjából azonos, egyik sem tnik ki a másik rovására.

A könyvet 312 ábra, 20 nagy sföldrajzi térkép, 41 összesít táblázat és 87 slény-
tani tábla teszi szemléletessé. A mvet ré.szletes index egészíti ki.

INI e i s e 1 n é

Bauxitföldtani kutatások Magyarországon 1950—54 között

(A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve XUVI. 1957.)

A már kezdettl fogva niintászeren szervezett és fejldött kola,jkutatásima
után, mindmáig terjeden, a bauxitkutatás megszervezése és kivitele jutott el eredményei-
nek érdemleges összefoglalásáig. Értékes térképei és jelentései sokáig csak a vállalati

páncélszekrények ,,éber” rizetében penészedtek. Ugyanakkor, ezeken a földtanilag

vizsgált területeken, az adatok ismerete nélkül, különböz egyéb kutatások céljából,

ismételt földtani vizsgálatok folytak. Szükséges és hasznos gondolat volt tehát a nagy-
szabású bauxitkntatások ötévi lezárt munkálatainak tudományos eredményeit közre-
adni.

A kötet Barnabás K
,
Bárdossy Gy., Bertalan K., Csillag

P., Göbel E., Jaskó >S., Szentes F., S z t s E. dolgozatait tartalmazza,
a Bakonyhegység északi részének, leírás nélküli 25 000-es méret földtani térképlapjai-
val. A dolgozatok különböz értékek, amiben a területrészek különböz volta mellett,

része van a munkatársak nyilvánvaló eltér képességeinek, de talán a szerkesztési

egységesítés hiányainak is. Xem érthetünk egyet a ,,szerkesztbizottság” elszavában
foglalt történeti bevezetvel, amely a régebben végzett ilyenirányú munkák elkészülésé-

nek hiányát kizárólag a viszonyokban keresi, st a készülés vontatottságával
kapcsolatban valóságos szerecsenmosdatást végez. Más tárgyi tévedés is van az el-
szóban, amiért nem ,,szerke.sztbizottság”, hanem csak egy megnevezetlen személy lehet

felels.

Az egyes dolgozatok tárgyi ismertetésére :iem térünk ki, valamennyi mköd
magyar geológus tartsa kötelességének annak beható tanulmányozását, h'öl kell hívnunk
azonban a figyelmet arra, hogy

,,gyakorlati geológusaink” között sokan nagyon leegy-
_szersített alakban számolnak be munkájukról, elavult szakkifejezésekkel, téves réteg-
tani megjelölésekkel, a meglev részletirodalom helyesebb, jobl) ismereteinek mellzésével.
Ez hiba a bels, vállalati célú jelentések szempontjából is, de föltétlenül szerkeszti, lek-

tori javítást igényelt volna ebben a kiadványban. A technikai szerkesztésben is haladást
várunk.

Mindezektl eltekintve örömmel fogadjuk ezt az értékes kötetet, az elszóban
jelzett monográfia ellegéül.

a (1 á s z

Rudabánya ércbányászata. Szerkesztette : P a n t ó Pk, Pánt ó G., Po d á n v i T.

,

és M o s e r K. — Orsz. Magy. Bányászati és Kohászati lígyesület, 1957. —
Egyetlen jelents va.sércbányánk, a nagymultú Rudabánya 1955-beii ünnei)elte

nagyüzeimné szervezésének 75 éves jnbilenmát. Ebbl az alkalomból a bányaterület
legszakavatottabb ismeri példamutató lelkesedéssel vállalkoztak arra, hogy együtte-
süket i'tjabb szakemberekkel kibvítve, monografikus feldolgozásban mutassák be e leg-

régibb bányahelyünk fejldésmenetét az störténeti nyomoktól napjainkig. A múlt mindig
tanulságos, fleg ha a felkutatott és kellen sorakoztatott történeti emlékek, tapasztala-
tok és eredmények egybevethetk a jelen szükségleteivel és felhasználhatók a jövt for-

máló fejldés elmozdítására. A reprezentatív kiállítású könyv szerzi közül a távoli
múlt emlékeivel K a 1 i t z X. srégész, a középkortól a XIX. század végéig terjeden
dr. So ós I. levéltári történész fo.gíalkozik, aki .számos új felkutatott adattal kibvítve
rajzolja meg a terület gazdasági, társadalmi és bányászati nn'iltját, viszontagságos törté-

10*
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Hetét. Roz váll vilié T o in b o r I. iiitörténész az egykori bányaváros XIII.
századbeli pecsétjét, nagyérték inenilékeit ismerteti. A régi bányászat eszközeivel,
a fejtés, bányamvelés, jövesztés nyomaival és a mai idkre is kivetített tanulságaival
P o d á n y i T. bányamérnök foglalkozik. A könyv jelents része P a n t ó E. bánya-
mérnök munkája, aki a 75 éves nagyüzem fejldéstörténetét foglalja össze évrl évre
követhet mszaki, szociális, üzemgazdasági adatok sorakoztatásának lelkiismeretes és
tárgyilagos krónikásaként. Az érctelep földtanát dr. P a n t ó G. geológus a terület leg-

jobb ismerje és kiváló kutatója tömör fogalmazású ismertetésben foglalja össze, kiemelve
a tektonizmus és ércgenezis kapcsolatának új meglátásokon alapuló korszer eredményeit
és az ércvagyon gyarapításának lehetségeit.

Külön fejezet szól a bányamv'^lés mai feladatairól : 7.1 o s e r K. bányamérnök
a külszíni mvelés korszersítését és a gépesítés kérdését, P o d á n y i T. a vágathajtás
legelnyösebb megoldásait, majd a korábbi tapasztalatok felhasználásával elért legked-
vezbb fejtésmódokat tárgyalja. Végül P a n t ó E. az ércelkészítés múltjával, tapasz-
talataival és a korszer dúsitóm ters^ezésének, ill. létesítésének idszerségével foglal-

kozik. Befejezésül Tarján G. professzor az ércelkészítés elméletét és a dúsítás kap-
csán az ugyancsak értékes barittartalom kinyerésének lehetségeit vázolja.

Színes és tanulságos múlt, dolgos jelen és biztató jöv : ez Rudabánya történeté-
nek rövid foglalata, s a jeles munkaegyütes kiválóan oldotta meg szívesen vállalt felada-

tát. De a jó példa egyben kötelez is. Szívesen látnánk a tetszets kiállítású kötet folytatá-

sát, mely hasonló szellemben, azonos munkamódszerrel dolgozná fel többi földikincsünk
mvelésének — l)ár emlékekben talán szegényebb — de mindenképpen hasznos ismeret-
anyagát.

Sztrókay

Vértes L. : Medveemberek krónikája. Gondolat Kiadó, Budapest, 1957,

Alig két éve, 1955-ben jelent meg az Acta Archeologicaban \' é r t e s I<. keretet

adó értekezéseivel összefogva az a nagy, együttes, német nyelv munka, mely az istállós-

ki, Európa-szerte példamutató szpeleológiai monográfiát tartalmazta. A P'öldtani

Közlöny 86. kötetében megjelent ismertetésünkben azonban hiányérzetünknek adtunk
kifejezést azzal, hogy ez a nagyszabásúm valahogyan mégsem magyar irodalom, hanem
a külföld számára készült fordítás, mely nem nélkülözheti magyar nyelv megfeleljét.

Vértes I.,. ,,Medveemberek krónikája” még e kívánságnál is többet adott.

Nemcsak embersünk kultúrákba rögzítdött világa kel itt eleven ervel életre, hanem
az az iit is, melyet é r t e s L. és társai a ,,króiiika” megírásáig megtettek. A tudomá-
nyos megismeréshez vezet út minden röge, minden kerülje-kaptatója, örönie-gyönyör-
sége kel életre a ,,Medveeniberek” lapjain azzal a sugárzó szenvedélyes tudomány-
szeretettel, amely nemcsak könyve lapjairól jellemzi a szerzt. Példamutatás ez, nevel
példaadás a tudományos munka szeretetébl, a mindent lebíró akarásból, az emberi és

munkatársi magatartásból, s nem utolsó sorban szinteségbl és szerénységbl. Mind-
ezt

,
s az összesít tudományos eredméii3-eket a szé|) stílusnak oh-an gazdagságával,

vizuális jelenít erejével beszéli el, ameh' könnvnívé teszi még a legelvontabb tudomá-
nc'os eredn:én\’ek megértését is.

Tudoinánj'történeti érdekesség rajzai és jellemzései a munkatársakról és önmagá-
ról, nemcsak találóak, de szeméh’ességükbeii általánosak is. gv' érezzük : nem szüksé-

ges ismerni ket ahhoz, hogy beható közelségükbe kerüljünk.

Wgezetül : vajon megfogalmazta-e valaha, mag^-arul, geológus-sztratigráfus

munkája célját -értelmét szebben?

,, Azért írtam könyvemet, hog>' bemutassam azoknak az embereknek kutatási

módszereit, akik a távlati rövidülés tömörít látszata ellen dolgoznak, akik a mérhetet-

len idtartamok kiterjedés nélkülinek tn kemén>- bogát nyújtják meg, ha nem is a mai
történések hosszan kanvmrgó csiganyomává, de legalább oh'an távolságokká, ameh’eket

az emberi elme jelzcövekekkel tud ellátni, tartamokra tud osztani, s a tartamok zsúfolt

történetiségét megkísérelheti kihüveh ezni.”

A ,,Medveemberek” szerkezeti felé]iítésében, szemléltet ábráiban, kiállításában

méltó ahhoz az igényességhez, amely a monográfiát és szerzjét jellemezte.

K r i V á n
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J a k u c s L. : Aggtelek (vSport Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1957), 317 oldal.

Hz évben jelent meg az ország jellegzetes tájegységeit ismertet kiad\ ány — soro-
zatban J a k u c s László Aggtelek és környékével foglalkozó könyve, amelyben a vidék
földtani, földrajzi, történelmi, néprajzi sajátságait ismerteti, a barlangok részletes leírá-

sával, kialakulás-történetével.
A geológus szerz a legújabb kutatási eredmények összefoglalásával tárgyalja a

terület földtani felépítését. Esetleges további kiadások tervének margójára jegyezzük fel:

a szakszerség érdekében néhány kifejezésbeli pongyolaság (triász korszak, vulkáni
hamu), eg}'-két hibás tömbszelvény, (23., 101. o.) kijavítása, átrajzolása feltétlenül

szükséges.

J a k u c s részletesen tárgyalja a továbbiakban az aggteleki fennsík hidrográfiá-

ját, nagyszer barlangrendszerének kialakulását. Lendületes sorok figj-ehneztetnek a

barlangok mai elhanyagoltságának nemzetgazdasági érdeket is érint állapotára.

A Békebarlang felfedezésének vitás kérdésében, az állásfoglalást az idevágó
szakirodalom ellenrizhet tényeire bízva, utalnnnk kell egyik neves barlangkutatónk
legutóbb német nyelven megjelent könyvére, amelyben bizonyos kutatás-történeti
tények J a k u c c s a 1 ellentétes megvilágításba kerülnek. A magyar hidrogeológia és

barlangkutatás iránt érdekld kívülállók szintén kívánják az illusztris kutatók között
egyre burjánzó, áldatlan prioritás-viták megszi'ínését, amiknek a tudomány is csak
kárát láthatja.

A jól sikerült könyvet számos ábra, fénykép, térképvázlat teszi színessé.

Vég h

A Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists 1957. évi júliusi

száma (41. kötet, 7. szám, 1539 oldal) az 1956. évi Mexikói Xemzetközi Geológuskong-
resszus kolajföldtani kiadványának tartalmi ismertetésében kiemeli, hogy a Magyar-
országra vonatkozó, számos térképpel és ábrával ellátott tanulmány a legfigyelemre-
méltóbb (,, Paper on Hungary, with nunierons contour maps and other text figures,

especially noteworthy”).

A Csiki Múzeum közleményei Csíkszereda, 1957.

T r e i b e r J.—M e z e i Z. : .Idátok a PVlcsiki-medence és környékének geológiájá-
hoz, 4—21 1.

A. legifjabb kutatási adatok alapján kiegészítve a saját megfigyeléseikkel igen jó
áttekint képet adnak a leírt vidékrl. Kár, hogy a szövegben említett fúrási szelvények— úgy látszik technikai okokból — nem jöhettek a közleménnyel.
Kristó .A. : .A Csiki-medencék geomorfológiai problémái. 23—50 1.

A célkitzésben jelzett eredmény összefoglalás és a részletesebb vizsgálatokat
igényl problémák kijelölése adja meg a dolgozat alapját. Hbb fejezetei : általános
jellemzés, a terület felépítése, szerkezete, a mai felszín kialakulása, hidrográfiai hálózat
kialakulása, a Csiki-medencék teraszai, a teraszok és hordalékkúpok összefüggése, a
medencék fbb morfológiai formái, a terület kisebb kiterjedés morfológiai tájegységei,
összefoglalás. -A dolgozat fként a morfológnsoknak nyújt értékes összefoglalást.

B á n y a i

KpaTKoe noaeBoe pyKOBoacTBo no KoivmaeHCHOíí reoaorHMesKOH CT>eMKe MeTBepxnqHbix
OT.no>KeHHií. (Rövid útmutató a negyedkori üledékek komple.x fcildtani térképez íséhez.)
-A SZf" Tud. -Akad. kiadása. Moszkva, 1957.

-A 17 szerz tollából származó összefoglaló tanácsadás kereken 200 oldalon rövid
áttekintést ad a negv^edkor általános kérdéseirl, kutatásának módszereirl, s a negyed-
kori kifejldések mszaki-alkalmazott földtani problémáiról. .A nehezen áttekinthet
kelet-európai—ázsiai irodalomról adott összefoglalás, az eddigi megismerések táblázatok-
ban, szelvényekben, fényképekben való lakónikus össze.sítése, rétegtani szempontból
pedig a kontinensi kapcsolatok keresése és megjelölése adja a könyv jelentségét. .A kelet-
európai—ázsiai vonatkozásban tanácsadó, magyar v'onatkozásban tájékoztató jelleg
munka értékes adatokat közöl az eolikus üledékek közép-ázsiai származási iránvairól, a
glaciális kifejldések és jelenségek típusairé)! és keletkezésérl, fként azonban iltmutató
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jelleg a negyedkori térképezésben résztvev orosz geológusok számára s a teljesség
kedvéért foglalkozik a származási megismerést s a kronológiát adó, elemz földtani és
rétegtani módszerekkel egyaránt. Sok hasznos tanácsát a negyedkori térképezés újra-
indításánál figyelembe kell vennünk, nem feledkezve meg negA^edkori kutatásaink hagyo-
mányairól, eredményeirl és sok tekintetben iránymutató törekvéseirl.

K r i V á n

L i V e n t a 1 j, V. E. : A „halálozási görbe” gyakorlati jelentsége smaradványok
tanulmányozásánál. Doklady Akad. Xauk. ,Sz. ,Sz. 8z. R. 87. 1952.

Többnyire nehéz annak megállapitása, hogy valamilyen smaradvány ,,in situ”
helyzet-e, vagy máshol ágyazódott be a kisér kzetbe? Az ,,in situ” képzdést csak
igen ritka esetben lehet közvetlenül, konkrét tények alapján észlelni gyökerestl meg-
maradt fák esetében, esetleg megfiirt kagylóhéjak helyzetébl. Közvetett bizonyítékok
lehetnének a különböz biocönózisok, melyek azonban fleg csak él organizmusoknál
jellemzk. Az elv érvényessége smaradványok esetében nagyon korlátozott. Fosszilis
biocönózisok úi. csak életmódi analógiák alapján vezethetk le, már jjedig az ,, aktuális
dedukció” nem mindig megbízható.

Szerz az ,,in situ” vagy az átmosott állapot megállapításának kritériumául az
.smaradványok ,, halálozási görbéjének” menetét állítja fel. ,,In situ” lelhely anyagában
ni. egy bizonyos meghatározott fajnak minden növekedési stádimnban lév maradvány'ai
megtalálhatók és pedig bizonyos meghatározott tömegviszonyban. A grafikus ábrázolás-
nál természetesen szükséges az, hogy lehetleg diagenezis által nem deformált és ugyan-
azon fajhoz tartozó egyedekljl jellegzetes s különböz nagyságú (tehát különböz
korú) példányokat vizsgáljunk. *

A kérdés legjobban a h'oraminiferákon tanulmányozható, egyrészt mert ezek
tömegesen mutatkoznak bizonyos kzetekben, másrészt mert a kamrák számából a

szervezet kora, illetleg az elhalás ideje könnj^en meghatározható.
A szerz megállapítja, hogy ,,in situ” képzdéseknél a görbe szabályos és megsza-

kítatlan lefutású (Gyroidina soldanii O r b. faj példáját említi). Ha nem elegend a pél-

dányszám a vizsgálathoz, akkor a görbe kihegyesed. Összemosott, vagy átmosott képz-
désnél a görbe megszakított, illetve megtört, mert a fiatal példányok vékony héjai

zúzódnak össze a leghamarább.
A ,, halálozási görbe” felvilágosítást nyújt arról is, hogy az életfeltételek a szóban-

forgó, smaradvány szempontjából kedvezek, vagy kedveztlenek voltak-e? Kedvez
életfeltételek mellett ugyanis az éllények elérik a legmagasabb korhatárt, ami a ,,halá-

lozási görbe” lefutásánál kifejezésre jut.

C s e p r e g h y 11 é

E f r e m 0 V, I. A. : Mi a taphonomia? Priroda, 43. Xr. 3. p. 48—54 1954.

A taphonómia határtudomány a földtan és slénytan között. Kutatási tárgya
az smaradványok képzdési feltételeinek vizsgálata : életmód rekonstruálása, lera-

kódás! és megtartási feltételek vizsgálata, sföldrajzi megfigyelések eszközlése, az s-
maradványokat bezáró kzetek képzdési feltételeinek kutatása. IMegfigyeléseit szerz
mintegy 3 évtized tapasztalatára alapítja, melyeket európai, szibériai, mongóliai és

közép-ázsiai leleteinek megfigyelése alapján szrt le.

C s e p r e g h y n é

Egyiptom vasércterülelei (Kibe H. : Zr Geologie dér Eisenerzvorkommen Agyp-
tens.) Geol. Jahrb. Hannover, 1957.

Az egyiptomi felskréta oolitos hamatitérc gazdasági fölhasználását földtani

viszonyainak és gyakorlati értékelésének els, érdemleges ismertetésünk [1933] óta eltelt

negyedszázad háborús és forradalmi mozgalmai késleltették. Az újjászületett Egyiptom
egyik nagy jelentség ipari létesítménye, a Kairó közelében épül hehiáni két kohó
egyenkmt napi 600 1 nyersvas (évi 450000 t ércbl), egy acélm 260 000 1 nyersacél és

egy hengerm 200 000 t hengerelt áru termeléssel. A különl)öz nyugat-németországi
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érdekeltségek részérl már 1938/39-ben megkezdett, majd 1952 óta újra folytatott

bányászati föltárások alapján Kibe H., mint geológus szakért, részletesen ismer-

teti a vasipar létesitését biztositó belföldi vasércterületek földtani viszonyait és terme-
lési lehetségeit. A régebben ismert Assuan környéki szeiion emeletbe sorolt oolitos

hematit telepeken kivid, leirja a Baharyia vidéki oligocén édesvizi babérces, mangán-
tartalmú limonitot is. Az utóbbi 1111.250 m^ felületen 1,5-13 m vastagságú teleppel,

48—54°o l'e-tartalommal, 27 millió t külfejtéssel kitermelhet érckészlettel. Az Assuan
vidéki felskréta oolitos hematit (2— 3 telepben 0,2— 2,0 ni vastagságban, 1000 kül-

területen, vízszintes tele]iülésben, erózióval szétszabdalt megszakítottságban, mintegy
27 helyen van föltárva, 43—49"o Fe-tartalonmial, Földtanilag becsült ércmennyisége
160 millió t, amibl 17 millió t külfejtéssel termelhet. Fedrétege kemény kvarc-
homokkösszlet'. IMegelz, feltáró kutatások nélkül adott tájékoztató becslésünk 84
millió t meglev és többszáz millió t valószin ércet véleményezett. Azóta igen változó
értékekkel adott becslések, minden bizonytalanságuk mellett, kétségtelenné teszik az
egviptomi vasipar évszázadokra terjed vasércellátását, még fokozódó termelés esetén is,

\' a (1 á s z

M ii 1 1 er - S t 0 1 I, R. W. — M á d e 1, E. : Über tertiáre Eichenhölzer aus dem pannon-
nischen Becken. (Harmadidszaki tölgyek fatörzsmaradványairól a pannon medencébl.)
— Sencktnbergiana lethaea, Ed. 38. Xr. 3— 4, 1957. 47 oldal, 9 táblával, 7 szövegközti
ábrával.

Szerzk Magyarország területérl is elkerült fosszilis fatörzsmaradványokat dol-

gozták fel újra. Quercoxylon densum n. sp. Árkáról, a Quercoxylon böckianum (F e 1 i x) n.

comb. Megvaszóról került leírásra. A Ouercoxylon skiubi (Félix) n. comb., Quercoxylon
viticulosum (F^ng.) n. comb. és OuercoKylon helictoxyloides (Félix) n. comb. fajokat a
(úyepüfüzes melletti Xagycsád-hegyrl (Kohfidisch, • Burgenland, Ausztria) Írták le.

A három utóbbi faj a pannóniai rétegekben (pontusi, alsópliocén) fortlult el. A maradvá-
nyok között vannak gyökérrészek, jól megtartott kéreggel is,

A magyarországi anyagot a Magyar All. Földtani Intézet gyjteményébl, annak
volt igazgatója, 1/ ó c z y Lajos engedélyével vitte el K r á u s e 1 Richard profes.sor

és juttatta el a szerzkhöz feldl,gozásra.

R á s k V

Herrmann, E. : Untersuchungen über die Struktur von Bauxiten mit Hilfe von Dichte-

messungen. (Bauxitszerkezet-vizsgálatok srségmérések segítségével.) Zeitschr. für
Érzi), und Metallhüttenvvesen

,
Bd. \'III. 1955. nov.

A szerz iij módszert dolgozott ki a baiixit ásványtani összetételének pontos
mennyiségi me.ghatározására. Kiinduló ala]) a minta vegyelemzése, továbbá I>TA, vagy
röntgenfelvétel. Az utóbbiak .segítségével tájékozódik a bauxitmintában fellép ásvá-
nyokról. Ezután pontos méré.ssel meghatározza a bauxit srségét. A vegyi összetétel
alapján kiszámítja a lehet.séges ásványok súlyszázalékos arányát. Majd az egyes ásvá-
nyok i.smert srségébl meghatározza a minta elméletileg kiadódó sr.sé.gét. Az ásvány-
tani összetétel meghatározása akkor helyes, ha a mért és a számított srség megegyezik.
A módszer különösen olyan bauxitnál jelent nagy .segítséget, amelyben böhmit és diasz-
por együtte.sen szerepelnek. Ilyen e.setekben mint i.smeretes, a termikus helemzés nem
tudja a két ásványt szétválasztani. A srségmérés és a szerz számításai viszont a két
ásvány mennyiségének l"„-os pontossággal való meghatározását teszik lehetvé.

A szerz ezenkívül számos bauxitminta hézagtérfogatát is meghatározta, pár-
huzamos fajsúly- és térfogatsúly-mérésekkel. A hézagtérfogat adatoknak a szerz nagy
jeleiit.séget tuíajdonít a liauxitképzdés kérdé.sének eldöntésében. így térmechanikai
alapon cáfolja a terra rossa-elmélet szerinti bauxitképzdé.st és az egyszer mechanikai
bauxitfelhalmozódást. Bizonyítja a bauxitosodás gélrendszerek öregedésével és jelents
kémiai átalakulással való kapc.solatát.

Herrma.nn módszere a leírás alapján egyszerének és pontosnak látszik,

ezért célszer lenne* hazai bauxitvizsgálatainknál is bevezetni.

B á r (1 o s s V
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Peck, Raymond, E. : North American Mesozoic Charophyta (Ciiarophyták az észak-
amerikai mezozoikumból; U. S. Geol. Surv. Prof. Paper 294—A, Washington, 1957.—44 oldal, 8 táblával, 7 szövegkozti ábrával. —

A dolgozat összefoglalja az Észak-Amerikában a középs]úrától a felskrétáig
elkerült 12 génuszba sorolt 35 Charophyta gyrogonitot. Az Echinochara iij génuszt a
Clavatoraceae családba helyezte. Több ríj fajt is említ. Az észak-amerikai mezozoikumból
elkerült Charophyta gyrogonitok rétegtani és földrajzi elterjedését táblázatos összeállítás-
ban ismerteti. P'igyelembe veszi az európai mezozoikumból ismert fajokat is.

'

R á s k V

M 0 0 r e, R C. : Treatise on Invertebrate Paleontology. Part L. Mollusca 4. Cephalopoda.
Ammonoidea. (Ammonoideák ) Geol. Soc. of Amer. & Univ. of Kansas Press 1957.

A sorozat új kötete az A mmonites-iéXCkre vonatkozó ismeretek legbvebb és leg-

korszerbb összesítését tartalmazza. A bennünket közelebbrl érint triász alakokkal
K u m ni e 1, B. 56 oldalon, a jura és kréta Annnonitesekkel A r k e 1 1, W. J. és
Wright, C. W. 250 oldalon foglalkozik. A nevezéktani eredményeket pontosan fel-

tüntet, kitnen illusztrált, gazdag irodalommal kísért mezozóos anyag sok, eddig inkább
csak ábrázolt nemzetség új jellemzésével alapvet jelentség és talán az eddigi provin-
ciális elnevezések egységes helyesbítését is megkönnyíti. Részletességének, egyben
összefoglaló jellegének bizonyítására elég egy adat. A Harpoceras-íélÁet Román
1938-ban 1 nagyobb család-alcsaládba és 37 kisebb egységbe (nemzetség-alnemzetség)
osztja, P i V e t e a u 1 952-ben 7 nagyobb és 27 kisebb egységet, A r k e 1 1 itt 1 6 nagyobb
és 87 kisebb egységet ismer el. Ugyanekkor viszont 96 nemzetséget tart a Harpocerasok
körébl szinonimának í Bizonyos, hogy további monografikus faunafeldolgozásoktól
várható a jelenlegi rendszer átalakulása, talán egyszersödése, de biztos az is, hog}' e

mimkák kivitelében a Treatise új kötete alapvet jelentség.

G é c z V

K e r r, P. F. — B r o p h y, G. P. — D a h 1, H. H. — G r e e n, L. E. : Marysvale, Utah,
uránium arca (Az Utah-i Marvsvale uránterülete) . Geol. Soc. Ara. >Special paper, 64.

1957. . .

Az ameriaki uránszakirodalom újabb kötete ismét kollektív munka terméke. Az
egyik legnevesebb szakember, Kerr P. P'. vezetésével a Columbia Egyetem munka-
közössége dolgozta fel, egy^üttmködve az Atom Energia Bizottság nyersanyagosztá-
lyával — az ITali állambeli Marysvale környékének teléres urántelepeit. A terület a
Colorado Fennsík nyugati szegélyének magmás kzetösszletéhez tartozik. A harmadkori
\mlkáni kzetekkel kapcsolatos hidrotennás tevékenység jelents kzetátalakulásokat és

az idsebb mélységi kzetekben teléres kitöltéseket hozott létre. Az uránban gazdagabb
telérek mellékkzete kvarc—monzonit és gránit. Helyzetük függleges és a produktív
telérkitöltés vastagsága néhány cin-ti több dni-ig terjed. A vöröses fekete, teléranyag
elsdleges uránásványa a szurokérc és mellette egy innen elször megismert új vegyüíet :

az u m o h o i t, víztartalmú uranilmolibdát (neve az U, Mo, H, O elemjelekbl), kékes-
fekete, törésen félig fémes fény, lemezes külsej ásvány. A kísérk

;
pirít, sötétszín

fluorit, kvarc, adulár, magnetit. Az oxidáltabb szintek másodlagos uránásványai : autu-
nit, schroeckingerit, torbeniit. uranofan, uranopilit, zippeit, johannit, jS-uranotil és foszf-

uranilit. A másodlagos vegyületek kapcsán az uránkation kötésformáit, átalakulásait

és a környezet ionizációs hatásait is részletesen vizsgálja, ami üledékes vonatkozásban
is hasznos tájékoztatásul szolgálhat. Különösen az ólom—uránviszony, a pb-*®/U^®® alap-

ján a keletkezésre két laboratórium is egybehangzóan 10 000 000 évet állapított meg s így
a hidrotermás mködés ideje a pliocénre tehet. A terület feldolgozása egyébként a leg-

korszerbb, minden részletre kiterjed laboratóriumi vizsgálatokra támaszkodik és az

eredményeket teljes földtani-geokémiai keretben összesíti.

Sztrókay
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N i n i n g e r R. D. : Minerals for Atomié Energy (Az atomenergia ásványai). Xew York,
1956.

Mit kell kutatnunk, hol kntassimk és hogyan kutassunk? Erre a három f fejezetre

tagolódik a könyv. Könnyen értheten, fleg a laikusokra gondolva magyarázza meg
elször az ásványok és érctelepek fogalmát, fajtáit. — majd részletesebben az elsdleges,
másodlagos uránércásványokat és egyéb uránfeldúsulásokat . Az üledékes formációk-
ban, foszfát, agyagpala, bitumenes pala, lignitrétegekben található nagy mennyiség,
de kis koncentrációjú uránium. Ezek az utóbbi elfordulások, ahogy a szerz a kutatók-
nak tanácsolja, nem érdemlik meg a kutatást, mivel a bányászatuk nem rentábilis. A nagy
kiterjedésrí, bitinneiies palákban az urántartahmi rétegek aránylag igen kis vastagságiiali.

A koncentráció is eléggé változó. A dél-vSvéd ,,kölm” 0,5% Uagg is tartalmaz, ugyanakkor
másutt, pl. coloradói olajospalákban még nyomokban sem mutatható ki. A könyv ez-

után az elbbi tárgyalási sorrendben bven és részletesen ismerteti a produktív lelhelye-
ket, kezdve az elsdleges telérelfordulásokkal Shinkolobve, Joachimstal). A tórium
majd berillium ásványokat is ebben a sorrendben ismerteti.

A könyv második részében a Föld kutatásra érdemes, különböz területeit érté-

keli. 1. Ahol már találtak nrániumot, 2. a geológiai viszonyok hasonlóak azokhoz a helyek-
hez ahol már találtak és 3. ahol más érceket, fleg ólom, cink, kobalt, réz, ezüst, nikkel,

bizmut és vanádiinnot találtak. Részletesen tárgyalja a nagy pajzsokat, masszívumokat
és más gránit és metamorf kzetekbl felépített területeket A Föld f hegységszerkezeteit,
nagy üledékes medencéket uránkutatás szempontjából.

A könyv harmadik része a tényleges kutatásról, mszerekrl, kezelésükrl szól,

sok praktikus táblázattal. Alapvet tanácsokat ad a laikus kutatóknak, hogy ne csak
G e i g e r- számlálót, hanem a geológiai kutatáshoz szükséges felszerelést is vigyék
magukkal. Ismerteti a különböz G e i g e r-számláló típusokat és más sugárzásmér
mszereket, a velük való munkamódszert, majd az érdekes területrl a pontos minta-
gyjtést, készletszámítást. A’égül a megállapított érc értékesítését könnyíti meg hasznos
tanácsokkal. Mellékletként táblázatokat közöl a másodlagos urán és tórium ásványokról
és rö\dd táblázatos ásványhatározót ad. A könyv végén hasznos címekkel, jogi tanács-
adással, majd a felvásárló cégek címével látja el az olvasót.

Egészben véve a kutatá.sra bátorító kézikönyv, amit az szakember is haszonnal
olvashat és használhat.

R á s o n v i

A I I 0 i t e a u, J. : Contribution á la Systematique des Madréporaires Fossiles. I— II.

Centre National de la Recherche vScientifique. Paris, 1957.

A Hexacorallok Pi ve teán: Traité . . . I. kötetében [1952] közzétett új
rendszerének bvebb megindoklása, számos, eddig homogénnek tartott csoport apró-
lékos széttagolásával, és az íg}- létrejött nemzetségek leírásával. A széttagolással niegnöve-
kedett ismeretanyag áttekintését jól szerkesztett táblázatok könnjdtik meg. A II. kötet
fénykép- és rajzanyaga számos típus újraközlésével szintén kifogástalan. Különösen
figyelemreméltó a kötet zárótanulmánya, mely a magános és telejjes korallok viszonyá-
val és a korallok vázelemeinek történeti fejldésével foglalkozik.

Reméljük, hogy a nagyobb egységek csoportosítása után a franciaországi gaz-
dag korallfamiák részletes feldolgozására is sor kerül.

G é c z y

G r a m b a s t, L.; Ornementation de la gyrogonite et systematique chez les Charophytes
fossiles (-A gyrogonitok díszítése és a fosszilis Charophyták rendszere.) — Rév. G. Bot.
Törne 64. 1957, 24 oldal, 8 táblával.

A foászilis Charophyta gyrogonitok vizsgálata alajqán a Harrisichara, Maedleriella

és Peckichara új génuszokat állította fel a szerz. Egy új Charophyta famíliát Raskyellaceae

néven sorolt a rendszerbe, amelyet a Raskyella vadászi (R á s k y) G r a ni b a s t és

Raskyella pecki G r a ni b a s t fajok gyrogonitjai képviselnek. ARaskyella vadászi (R á s k y)
G r a m b a s t gyrogonitja elször Magy^arországon Gántról, a középs eocénbl került

el, Franciaországban íCroix-sur-(3urcq, Aisne) a felseocénben gyakori.

R á s k y
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Mágdefrau, K. : Paláobiologie dér Pflanzen (A növények ösélettana.) Dritte Auflage,
Jena, 1956. 443 oldal, 367 szövegközti ábrával,

*

A könyv tartalmilag és stilisztikailag átdolgozva, sok új ábrával gazdagítva érte
meg gyors egymásutánban a harmadik kiadást. Az snövények tárgyalásával kapcsolat-
ban mindinkább és mind messzemenbben vette figyelembe a szerz a földtani kutatá-
sok eredményeit is. Egy iij fejezettel, az oligocén növényvilágával bvült az új kiadás.
vSzerz koráblii álláspontját a W e g e n e r elmélettel kapcsolatban az új kiadásban is

fenntartja, ellenben a jégkorszakra vonatkozó M i 1 a n k o v i c-féle magyarázatot,
mivel az elmélet csillagászati alapjai meginogtak, nem látja már elfogadhatónak.

R á s k y

Kirchheimer, F. : Die Laubgewáchse dér Braunkohlenzeit (A barnakszénidö
lombosnövényei.) Halle—Saale, 1956. 783 oldal, 55 táblával.

A munka Közép-Európában a harmadidszaktól kezdve a barnakszén rétegek-
bl elkerült fosszilis flórákat mutatja l)e, különösképpen a karpológiai maradványokra
támaszkodva. A könyv szakszer alapja a barnakszén réte.gek termés- és mag marad-
vánvainak 55 táblával illusztrált kritikai kataló.gusa,

R á s k v
•i

Az akvitáni emelet kérdésének irodalma

Az alábbiakban idrendi egymásutánban az akvitáni emelet tipusprofiljára vonat-
kozó újabb közleményeket ismertetjük, melyek a katti és akvitáni, illetve az oli.gocén
— miocén kérdésre vonatkoznak és egymással szoros összefüggésben állanak.

D u r h a m, J. W. : The Type section of the Aquitanian. Amer. Journ. Sci.

CCXLII. 1). 246—250. 1944. Az amerikai szerz 1944-ben közzétett cikke az akvitáni
emelet típus-profiljának új értelmezését adja. I) u r h a m azt állítja, hogy M a v e r

—

E y m a r nem 1858-ban, hanem 1853-ban állította fel az akvitáni emeletet, s nem Aqui-
taine-ben, heanem az ÉXy- i Júra vidékén (Anjoie)

;
tehát ez az akvitáni emelet réteg-

tipusa. Szerz cikke csak mintegy tíz év után talált élénk visszhangra.

H ü r z e 1 e r, J. : Sáugetierpaláontologische Bemerkungen zr Abgrenzung und
L'nterteilung des Aquitanien. Eclog. (4eol. Helv. 38. Xo. 2. p. 655., Basel 1946. Szerz nem
reflektál I) u r h a m új beosztására. Az akvitáni emelet típusául a M a y e r—E y m a r

által 1857-ben felállított Falun de Bazas-t (Garonne medence) tekinti. Ez két édesvízi

képzdmény között van. F'ekvje a ,,calcaire blanc de l’Agenais”, fedje a ,,calcaire ,gris

de l’A.genais”. A ,,trilogie aganaise” körül folyik általában a katti-akvitáni elhatárolás

vitája. Némely szerz csak a fedt sorolja az akvitáni emeletbe, mások azonban a fekvt
is. S t e h 1 i n [1909, 1 922 ,

Román & i r e t [1930], B 1 a y a c [1930], G i g n o u x
[ 1 936] állásfoglalásainak ismertetése után S t e h 1 i n 1 922-es állásfoglalásával azonosítja

magát, azaz a bazasi falun fekvje (,,calcaire blanc”) is akvitáni s nem felsstampi,
illetve katti, mint ezt a többi szerz véli. Gerinces faunák alapján sztampi és akvitáni

emeleti tagolást ad.

D e h m, R. : Zr Oligocán- Miocan Grenze. Neues Jahrbuch F'. Min. Ser. B.

Stuttgart 1949. Szerz azonosítja magát 1) n r h a m felfogásával, vagyis a svájci kifejl-

dést tekinti az akvitáni emelet típusának s nem az Aquitaine kifejldést.

R u t s c h, R. E. : Das Typusprofil des Aquitanien. Eclog. (leol Helv., XIJX.,
p. 352. Basel, 1951. Szerz Durham cikkével foglalkozik, mely az akvitáni fogalom
líj értelmezését jelentené. R u t s c h szerint korrelációnak csak akkor van értelme, ha
bizonyos rétegtani

,
.fixpontok ” egyértelmen definiáltak. Megállapítja, hogy erre töre-

kedett D u r h a m is, azonban téves eredményre jutott, amikor a zoológiában érvényes
prioritás elvét a rétegtani fogalomra is szorosan alkalmazza. .Szerz cáfolja D n r h a m
azon felfogását, hogy M a y e r— FI y ni a r 1853-ban felállította volna az akvitáni eme-
letet és ennek típusául Anjoie lelhelyet jelölte voname.g, Azanjoie-i kifejldés, az elszászi

molasz (,,niolasse alsacieiine”), kora felssztampi (
— katti). Ha tehát D n r h a m fejte-

getéseit követnk, akkor az akvitáni emelet típusa felssztampi lennel Kimutatja, hogy



Hírek — Ismertetések 155

I

I
M a }' e r—E y m a r 1853-as munkájában — melyet Gressly szerztársként állí-

I tott össze — az emeletek egyszen'íen csak betkkel vannak jelölve. IM a y e r—E y m a r

kéziratos rétegtani ter\’ezetében — ahol az európai tercier képzdmények tagolását adja,
— Anjoie nincs emlitve. Ezt tehát összefüggésbe sein hozhatta az akvitáni emelettel.

Késbbi munkájában M a y e r—E y m a r [Classification méthodique des terrains
sedinient, 1874] pedig világosan a következ tagolást adja : Aquitanien M a y e r, 1857

I. Bazas, II. Mérignac. Tehát Durham és Dehm akvdtáni emeletének ríj értelme-
zé.se elvetend. A zoológiái nomenklatúra- szabály nem érvényesíthet a sztratigrafiá-

ban, mert tarthatatlan helyzethez vezetne. Ha egy rendszertani fogalomra a szerz nem
jelölt meg tipu.st, jogában áll a késbbi feldolgozónak, hogy a típust végérvényesen rög-
zit.se. M a y e r—E y m a r 1853-ban az akvitáni' emeletre nem adott tipu.st, ezt 1) o 1-

f u s, M u n i e r—C h a 1 m a s és E a ]i p a r e n t rögzítette és természetesen tipu-
,sul Aquitania-t A'álasztotta.

E a m e s, F. E. : The Miocéné, Oligocene Boundary and the Use of the Term Aqui-
tanian. Geological Magaziné, XC, Xo. 6. Ivondon 1953. Dolgozatában fleg az Operculina
és Miogypsina fajokkal foglalkozik, megállapítva, hogy ezek az oligocén-utáni képzd-
ményeknek sokszor jó jelzi. Utal D u r h a ni r a. aki az anjoie-i kifejldésre alkalmazza
az aktiváni emelet-fogalmat, s megállapitja, hogy az akvitáni emelet típusa csak az
Aquitanie kifejldés lehet. Szerinte D u r h a m eljárása ideális e.sete a tautonómiának.

R i c h t e r, R. : Die Prioritát in dér Stratigraphie und dér Fali Koblenzium
Sigenium, Emsium. .^eiickenbergiana, 34., No. 4— 6. Frankfurt a. AI., 1954. A prioritás
kérdésének a sztratigráfiában történ alkalmazására vonatkozóan helyesli, hogy R u t s c h
ezt elvetette, amikor az amerikai részrl fenyeget veszélyt elhárítja, ami abban jelent-

kezett, hogy a ,,Chattium” foglalja el a ,,Aquitanium” nevének helyét. Szerz szükséges-
nek látná a sztratigráfiában is véd törvény felállítását. \'agyis nem lehet egy rétegtani
nevet elvetni, vagy megváltoztatni azért, mert a határokat szükebbre vonjuk, vagy
tágabbra engedjük, vagy azért, mert slénytanilag másképp definiáljuk. A rétegtanban
típus csak egy, lehetleg élesen körühatárolt képzdmény lehet, melynek már lelietség
szerint a felállításnál nevet adunk. A korábban, típus nélkül felállított nevet a

kla.sszikus lelhelyen egy vélt, vagy gyanított ,,locus classicus”-szal rögzíteni kell.

Gripp, K. — Magne: Neues zr Gliederung des Miozáns in Westeuropa
Neues Jahr. f. (4eol. u. Pál. Monatshefte, 1956, 2. Stuttgart 1957. Szerzk a bordeauxi
medencében kimutatták, hogy az akvitáni és burdigalai emelet c.sak két különböz fáciese
ugyanannak az emeletnek, melyre a ,,girundien” nevet ajánlják. Ezen az alapon a katti
emeletbe a sternbergi, a girundi emeletbe a vierlandi és hemmoori, a helvétibe pedig a
Dindgen— (Rheinbecken’i emeletet sorolják.

C s e p r e g h }• n é

Andrews, D. A. — Cheong Chang Hi — Reinemund, J. A. - Baldwin,
E. M. — B r i 1 I, K. G. : Coalfields of the Republic of Korea. (A Koreai Köztársaság
kszénterületei) . F. S. Geological Survey Bull. 1041— A.— ív 1956.

Korea kettészakítása után Dél-Koreában az energiatermelés kérdése igen égetvé
vált. A kszénbányák legjelentsebb része É-Koreában van, s a megmaradt területen
feltárt k^énmennyiség a legnagyobb centrálét, a Yongwoli ermíívet is csak félig-

meddig tudta ellátni. Ezért amerikai .segít.séget kértek, és az amerikai geológu.sok
.szíve.seii el is végezték a kszénkutatás munkáját.

Ids feladat volt a térképezés. Topográfiai térképek 50 000-es méretben még a ja-

pán hadmveletek során légifényképezéssel készültek az ország egész területérl. Részletes
munkára azonban nem lévén alkalmasak, líjabb 20 000-es niéretarányii topográfiai tér-

képeket készítettek. 1949-ben Andrews négy társa kíséretében megkezdte a föld-

tani munkát is. h'eldolgozták a Macha-ri, Hambak, Tangyang, Hwasun és a többi ismert
koreai kszénterületeket. 1950-ben a koreai háborii során a geológusoknak el kellett

hagyniok Korea területét, s jegyzeteik, fúrási naplóik egy része is elveszett. E jegyzetek
hiányában csak Reinemund, Brill és B a 1 d w i n jelentései készültek el

véglegesen, mivel k a kiürítés idején már Amerikában dolgoztak anyaguk összeállítá-

sán.
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Cheong Chang Hi a régebbi japán és koreai nyelv publikációk anyagát
is bedolgozva röviden összefoglalta a koreai kszénterületeket. A karbon- pemi kszén
a legfontosabb az iin, Sa-Dong formációban. Ez fekete mészk- és kovapala sorozat,
vékony homokk vagy kvarcitrétegek és mészklencsék közbetelepülésével. Ebben a
soroltban egy, néha több kszéntelep is mutatkozik. Fölötte települ és vele ujjasán
egybekapcsolódik, a kvarcitokból álló Kobangsan formáció, amehmek alsó részén

töíib kszénréteg iktatódik közbe.
Kszén mutatkozik még a júrakori Tae-dong sorozatban, de termelhet kszén-

mennyiséget Korea területén még nem adott.

A mezozóikum végén bekövetkezett erteljes tektonizmus, gyrdés és intrú-

ziók hatására a kszén ersen átalakult, antracitosodott, helyenként grafitosodott.

A kszéntelepek természetesen ersen diszklokálódtak és bonyolult szerkezetvé váltak

.

é g h n é



TÁRSULATI ÜGYEK

Az 1957. évi szi ülésszakon elhangzott eladások

október 4—5. Budapesti Baráti Találkozó

október 4. Eladóülés

Elnök : Vadász Elemér — H o r u s i t z k y Ferenc
Horusitzky Ferenc — Cs. Meznerics Ilona — K ríván
Pál; Budapest környékének földtana (triász-miocén-negyedkor)
Résztvevk száma ; 1 27

október 4. du. Földtani kirándulások

Az I, csoport C s. Meznerics Ilona vezetésével a Budai-hegység l)-i

részét szegélyez neogén kifejldéseket tekintette meg a Pacsirtadomb

—

Kereszt-hegy—Budafoki Xagyárok környékén.
A 2. csoport K r i V á n Pál vezetésével a budapest-környéki tundrajelenségek
vizsgálatával foglalkozott

:
megtekintette a Kelei^öldi pályaudvartól É-ra

fekv sporttelep jégékes-szoliflukciós jelenségeit, a pestlrinci téglagyár zsákos-

és kriotnrbációs kifejldéseit, s a pestlrinci sashegyi kavicsfeltárás klasszikus
jégékes tundrajelenségeit. A pestlrinci téglagyár feltárásában felspannóniai
kérdések megvitatására is sor került, s a résztv'evk a rétegsorban mutatkozó
sötétszürke, denudált felszinn, csökkent mésztartalmú, helyenként földes-

barnakszeiies rétegek feltöltdési szakaszt lezáró, valamint a rátelepült niol-

luszkás honiokrétegeknek a megújuló süEedésbl adódó ingressziós jelentésér-
is tudomást szereztek, más tundrakronológiai megfigyelésekkel együtt.
K r i V á n P a téglagyári feltárás ÉK részén 7 egymást köv^et tnndra-
szintet mutatott be.

A 3. csoport i g h Gyula vezetésével a gellérthegyi triász kifejldéseket
tanulmányozta.
A kirándulásokon 83 személy vett részt.

október 3. Földtani kirándulás

A budapesti Baráti Találkozó második napján Horusitzky Ferenc és

i g h Gyula vezette a kirándulást. Ennek útvonala a Budai-hegység triász

kifejldéseinek l)-i felszínrebukkanása mentén húzódott, a Sashegytl egé-
szen a Csíki hegyekig. A bejárt triász szelvénnyel kívánta Horusitzky
F. a Budai-hegység új felfogású szerkezeti szintézisét illusztrálni. A kirándulás
a remetehegyi dachsteini mészk feltárások megtekintésével ért véget.
A vitán újabb budapesti találkozó és kirándulás szükségességét vetették fel.

Résztvevk száma : 102

november 2U. Eladóülés

Elnök : a d á s z Ele ni é r

a d á s z Elemér: Megnyitó
Kretzoi Miklós; I'inomrétegtani vizsgálatok gerinces faunákon
B a r t h a Ferenc: A Ijalatonkörnyéki felspannon finomrétegtani kiér-
tékelése
K r o 1 o p p FI n d r e : Pleisztocén puhatest faunák finomrétegtani kiérté-

kelése
Sidó Mária: Elzetes jelentés a vékényi kréta elfordulásokról
Résztvevk száma : 58
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december 4. Emlékülés

Elnök : Horusitzky Ferenc
C s a

j á g h y Gábor: Megemlékezés E ni s z t Kálmánról *

Kretzoi Miklós: Megemlékezés K a d i c Ottokárról
IManritz Béla: Megemlékezés L i f f a Aurélról
»S c h r é t e r Zoltán: Megemlékezés G a á 1 Istvánról.
Szék y né Fux ^^ilma: Megemlékezés H e r r m a n n Margitról
Résztvevk száma : 76

i

Folyóirat- kiadványaink elfizethetök és számonként is vásárolhatók a következ helyeken:

Akadémiai Könyvesbolt, Budapest V., Váci utca 22.

Akadémiai Kiadó Terjesztési osztály, Budapest V., Alkotmány u. 21.

Posta Központi Hirlap Iroda, Budapest \ ., József nádor tér 1.

Külföldön terjeszti a

KULTÚRA Könyv- és Hirlap Külkereskedelmi Vállalat

Budapest VI., Aépköztársaság útja 21. Telefon : 429-760.



Hibajegyzék és, utólagos szerzi korrekciók a Földtani Közlöny 87., 1957. évi kötetéhez
/

75. oldal tábl. 4. oszlop, 6. sor : ,,\V szemikriofil” helyett „W, szeniikriofil”

139. oldal, alulról 3. sor : ,,áltálában 50—60% között változik, s csak kivételesen közelit! meg
a 70%-ot” helyett ,

.általában 50—55% között változik, s csak kivételesen közelit! meg a OO^^-ot”

142. oldal, 7. sor; ,,60—70%" helyett ,,50—55%”
145. oldal, alulról 12. sor; ,,55—56%” helyett ,,55—60

%”

145. oldal, alulról 8. sor ; ,,55—56%” helyett ,,50—55%”
148. oldal. A földtani térképen a Lipkedombtól keletre lev két smaradvány-lelhely jelet tar-

talmazó kis folt riolittufa. 1 1 . sz. képzdmény
152. oldal, az 5. ábra alatti 3. sorban ; ,,kalcittelérek csapása 345— 165°” törlend
175. oldal, alulról 18— 19. sor; ,,táblá-kzat” helyett , .táblázat”

208. oldal, 17. sor; ,,CaCO” helyett ..CaCOs”

285. oldal, felülrl 24. sor ; ,
.legmegfelelbbnek” helj'ett ,,legmegfelelbl>ek”

285. oldal, alulról 11. sor; ..fluoritjai” heh'ett ,,fluoritok”

288. oldal, felülrl 1. sor ,,(10,19—20)” helyett ,,(10,19)”

• 289. oldal, alulról 20. sor
;

,,fel,számolása” helyett ,,felszámolódása”

291. oldal. 3. ábra .szövegében a 3. és 4, görbék szövege felcseréldött

293. oldal, alulról 6. sor ,,Chuboda” heh'ett ,,Chudoba”

293. oldal, alulról 2. sor 1 2. sz. irodalmi utalás helyesen ; ,,12. P r z i b r a m, K. ; Wien Her .

II. a. 135. 197. 1926.

293. oldal, alulról l.sor 13. sz. irodalmi utalás helyesen 13. P r z i b r a m, K. ; Rndavour, XI 11.

49. 1954. jan.

296—297. oldal közötti, négy részben megrajzolt ábra mutatkozó eltokxiásait a klisékészitésnél

adódéi fényképezési torzitás magyarázza
305. oldal. 4. pont, 4. sor ; ,,ellenmondáso.s” heh'ett ,,ellentmondásos”

307. oldal, 6. pont, 3, sor ; ,,hl6k” helyett ,,illk”

307. oldal, 6. pont, 4. sor ; , .Hatást” helyett ..hatást”

308. oldal. Irodalom c. szakaszban a 3. sor
; ,,basaltische” helyett ..basaltischen”

308. oldal, német szöveg utolsó bekezdés 10. sor ; ,,Zeolithen” helyett ,,Zeolithe"

309. oldal, alulról 11. sor; „Tintinnopsdla carpathica 31 o r g. — P i 1.” helyett „Tintinnopsella,

carpathica (M o r g. — I' i 1.)”

314. oldal, 35. sor ; ..Barriasi” helyett ,,Berriasi”

316. oldal, 8. .sor ; .,szervesmaraddványok” helyett ,,szervesmaradványok”
316. oldal, 30. sor; , J'intimwpsella oblonga” helyett ,,7'. longa (Col.)”

316. oldal, 29. sor; ,,C. berria.siensis (Colom)” helyett ,,C. berriasiensis Colom”
316. oldal, 30. sor; ,.T. cadiscliiana (Col.)” helyett ,,7‘. c. Colom”
317. oldal, II- 12. sor; ..Stenoseinellnpsis hispanica Col.” helvett ..Stenosemcllopsis hispanica

(Col.)” '

317. oldal, VI. tábla magyarázata; ,,Tintiniwpselhi loiiga Cad.” helyett ..Tintinnopsellu longa

(C o 1.) C a d.”

317. oldal. XVIII. tábla magyarázata; ,, Stenoseinellnpsis hispanica Colom” helyett „Stenn-

semellnpsis hispanica (C o 1 o m,)”

319. oldalon; ,,Tintinnopsella longa (Col.) Cad.” helyett „Tiniinnnpsella cadiscliiana Col.”
.,Coxliellina berriasiensis (Col.)” helyett ,,Coxliellina berriasiensis Col.”
..Salpingellina. levantina (Col.)” helyett „Salpingellina levantina Col.”
,,Stenosemellopsis hispanica Col.” helyett .,Stenosemellopsis hispanica (Col.)”
323. oldal, 22. sor ; ,,XX. tábla — Tafel XX” helyett ,,XX1. tábla — Tafcl XXI”

alulról 3. sor ; ,,i. e. S.” helyett ,,s. .str.”

415. oldal alcím helyesen ; ,,1'jabb ásványelfordulások”
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417. oldal, ,, Irodalom” c. szakaszában :

14. szám alatt : ,,Vol. 425.” helyett ,,Vol. 245.”

15. szám alatt: ,,Grensha\v” helj'ett ,,C r e n s h a w”
417. oldalon, ,,Megjegj'zés” c. szakaszban :

2—3. sor: '

,
,dolgo-atára” helyett ,,dolgo- zatára”

5. sor : ,,különbséget” helyett ,,különbséget”, ,,illetnek” helyett ..illitnek”

6. sor : ,,nátrium-illetnek” helyett ,,nátrium-illitnek”

8. sor :
95°” heh'ett ,,/i~ 96°”, ,,rássállandói” helyett ,,rácsállandói”

9. sor : ,,« = 95°3’ ” helyett ,,a = 95’3’ ”

418. oldal: ,,{a={K, Na, (aÍ

426. oldal, alulról I. sor: „knorfi” helyett ,,knorrii”

427. oldal, alulról 17. sor; ,,plurinerva” helj'ett ,,plurinervia”

444. oldal, táblázatban : „Qttercus pontica miocaenica" helyett ,.Qiiercus pontica miocenica"

446. oldal, alulról 21. sor; miocaenica” heh'ett , .miocenica”

449. oldal, 5. sor: ,,D’a r c h i a c” helyett ,,r>’A r c h i a c”

450. oldal, 1 1 . sor ; ,,M o r e 1 1 e t et J.” helj’ett ,,M o r e 1 1 e t I,. et J.”
455. oldal, a címben : ,,met4lénjoddit” heljett ,,metilénjodid”

453. oldal, ,.XXV. táblán” heh’ett mindenütt ,,az ábrán”

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Jlszaki felels : Szöll.sy Károlv'

Kézirat érkezett ; 1957. dec.. 15. — Terjedelem : 14 (A/5) ív. 22 db melléklet

44317 58. — Akadémiai Nyomda. Budapest V., Gerlóczj' u. 2. — Felels vezet: Beriiát Gj’örgy



1. TÁBLA

Kiss J Ercföldtani vizsgálatok a Darnó-hegyen



II. TABLA

Kiss J Ercföldiani vizsgálatok a Darnó-hegyen



III. TÁBLA

Kiss J Ercföldtani vizsgálatok a Darnó-hegyen



IV. TÁBLA

Ktss J Ercföldtani vizsgálatok a Darnó-hegyen



V. TABLA

Kiss J Ércföldtani vizsgálatok a Darnó-hegyen



VI. TÁBLA

Kiss J Ércföldtani vizsgálatok a Darnó-hegyen



VII. TABLA

2

Mauritz B.: Két újabb kzettípus a Mecsekbl



VIII. TÁBLA

4
Mauritz B.; Két újabb kzettípus a Mecsekbl



IX. TÁBLA

Manvitz B.: Két újabb kzettípus a Mecsekbl



X. TÁBLA

Pcihk P.: Alsópannóniai kovawoszal- és kovaszivacsok



XI. TÁBLA

Palik P.: Alsópannóniai kovamoszat- es kovaszivacsok



XII. TÁBLA



Xlll. TÁBLA

Palik P.: Alsópannóniai kovamoszat- és kovaszivacsok



XIV. TÁBLA

Palik P.: Alsopannóniai kovaiuoszat- és kovaszivacsok



XV. TÁBLA
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Palik P.: Alsópannóniai kovamoszat- és kovaszivacsok



XVI. TÁBLA

Palik P.: Alsúpainiónia' koramoszat- és kovaszivacsok



XVII. TÁBLA

Palik P.: Alsópannóniai kovamoszat- és kovaszivacsok



XVIII. TÁBLA

Palik P.: Alsópannóniai kovamoszat- és kovaszivacsok



XIX. TÁBLA

5 6

Padi A. -né: Tózegdolomitképzdés a komlói kszénben



XX. TÁBLA

y^agy I- Z.: Adatok a mecseki júra flórához
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tagtázsunkát

!

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1958. március 15-én Dr. ak.

Greguss Pál tagtársunkat, a Szegedi Tudományegyetem Növénytani

Intézete egyetemi tanárát, a Szegedi Tudományegyetem ei. rektorát a

Kossnth-dij II. fokozatával tüntette ki. Greguss Pál tagtársunk

hatalmas növénytani munkásságából bennünket közelebbrl különösen a

magyarországi kovásodott fák rendszeres anatómiai vizsgálata érint,

amelyet a földtani viszonyok kapcsolatában kitnen értékesítettünk.

1
*





VISSZATEKINTÉS

Dr. h.c. VADÁSZ ELEMÉR
akadémikus, egyetemi tanár

Nehéz helyzetben vagyok, midn ezen a helyen, túlhaladott elnöki minségemben,
utoljára szólok. Életkorom szerint s talán a korjelenségek és az ünnepi évforduló hatása

alatt, a szokottnál is nagyobb érzehnességgel és alanyisággal. Az elnöki tisztség legutóbbi

kényszervállalásakor ,,Visszatekintés és elrenézés” cinien szóltam. Most, az 1848-as

Vadász Elemér elnöki megnyitóját mondja

idk forradalmi szakában született Földtani Társulat fönnállásának száztizedik évében,

mai napon, a proletárdiktatúra kikiáltásának harminckilencedik évfordulóján, s a föl-

szabadulásunkkal megvalósult kultúrforradalmunk során, szomorú ellenforradalmi

tapasztalatok nyomán, legyen szabad Társulatunk félévszázadára visszanyúló néhány,

a forradalomhoz kapcsolódó visszaemlékezést, és megfigyelési tényt rögzitenem. A múlt-

ról emlékezve, a jelent munkáljuk, s a jövt építjük.

Megértetésre törekedünk, hibákat, hiányokat meglíocsátunk, de semmit sem felej-

tünk !

Tíz év eltt, a százéves Magyar Földtani Társulatot háborús legyengültségébl

sikerült életre kelteni. Az országépítés biztató kezdeti fejldésében, nagyszabású új életét

* Elnöki megnyitó a Magyar Földtani Társulat 1958. márc. 21-i közgylésén.
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is reméltük. Joggal, mert kibvült országépit geológus! tevékenységünkben megnövelt

geológus csapat új idk, új szellemével nagyranövelhette, élénkebbé tehette társulati

életünket, tudományos munkásságunkat.

Nem Így történt. A társulati élet kezdeti lendülete fokozatosan csökkent, az utóbbi

években pedig, fként az ellenforradalmi jelszavaknak tagtársaink nagy részét meg-
téveszt és megfélemlít hatása alatt, feltn érdektelenséggé, látható pangássá tudato-

sult. Nem kívánok itt szólni a szakmában dolgozó geológusoknak az országos helyzettel

járó, életszükségleti hiányairól, mködésbeli elszigeteltségérl, továbbfejldési nehéz-

ségekrl, értetlen, sokszor ellenséges környezetben, nem megfelel irányú foglalkoztatá-

sukról. A közelnu'ütak súlyos hibáiban és sokszor hangoztatott hiányaiban, tévedéseiben

és tévelygésekben, valamint azok tragikus következményeiben, ne a holnapot lássuk,

hanem a tegnap szomorvi maradványainak ésszer eltakarításával, a jövt javítsuk.

Mert ezek a kérdések, a földtan lényegét tekint és ahhoz bels hivatásérzettel ragasz-

kodó, lelkes együttmunkálkodásban megoldhatók, vagy sok tekintetben javíthatók.

Mköd tagtársainknak szakmájukhoz való viszonyáról, hivatástudatáról, szakmaszere-

tetérl és nem utolsósorban szaktudományunk mvelésére irányuló hajlamáról, kész-

ségérl és képességérl, itt nem kell szólnom. Ez végs fokon, a célt tekint helyes

kiválogatástól függ, oktatási-nevelési kérdés, amit azonban a társulati együttesben

is szem eltt tartva, tovább kell vinnünk.

Félévszázad óta, fokozott figyelenunel kísértük a földtani tudományok külföldi

helyzetét nyugaton, s az utóbbi években keleten is. Vizsgáltirk annak itthoni érvénye-

sülési módját és lehetségeit. Mindenkor szenvedélyesen bíráltuk, magunk felé is, a

hibákat és tévedéseket; szóvá tettük a hiányokat is. Mindezeket nem kell itt sorra

vennem, de a történelmi igazság kedvéért, a magyar proletárdiktatúra kikiáltásának

mai, harminckilencedik évfordulóján, emlékeztetnem kell az els világháború minden
pusztításaiból fölemelkedni kívánó, lázas törekvést kifejez, 1919. május 25-én tartott,

akkori kartársak részérl is meg nem értett, fiataljaink által nem ismert társulati beszéd

tartalmára és értelmére. A tudomány jogaiért, szabadságáért és a tudományos munka
lehetségeinek legszélesebb mérték biztosítása érdekében hangzott az el. Forradalmi

idk szellemét megért, helyes és szükséges törekvéssel. Id. L ó c z y Fajos 1919. decem-

ber 30-án kelt levele szerint ezt a beszédet ,,a tudomány elbbrevitelének túlbuzgalma

vezérelte”, ,,meggyzdés és igazságszeretet” mellett. Mert hiányoztak akkor az elmé-

lyed tudományos munka küls körülményei, s a fiatalok jövje kilátástalannak látszott.

A tudományos munka a legkiválóbb vezetk mellett is ötletszeren alakult . Mert a szak-

szerség és szervezképesség nem járnak mindig együtt. Hirdettük a Társulat szak-

szerségét, személyi tekintetektl mentes, tudományos életét. Kívántuk a tudományos

szakképzés megvalósítását, a tanítás magasabb szintre emelését, ami emelni fogja a Tár-

sulat tudományos színvonalát is.

Éreztük akkor, hogy nem lesz mód elvégezni ilyenirányú föladatainkat. Az ország-

nak a történelem vizein hánytorgó hajója rövidesen fasiszta áramlásokba jutott. De
negyedszázadon át, kívül rekedve is tudtuk és bízva hittük, hogy tudományos életünk

és a tudományos munka komoly, szakszer tárgyi újraszervezésére mégis szükség lesz.

Vallottuk, hogy ,,lelkünk egész hevével, meggyzdésünk teljes erejével küzdünk ezért

a célért, minden rendszerben és idben, változatlanul!” Ez a felületesen pesszimizmus-

nak tn, éltet, alkotó forradalmi hit tartott bennünket munkára készen, s nem a gyáva

meghunyászkodás, passzív magaféltés vagy a mindent helyben hagyó, kényelmes kon-

zervativizmus. Érthet ebbl, hogy mikor 1948-ban, tragikus körülmények között,

akaratlanul megint reám hárult a Társulat vezetése, vállaltam s végeztem azt, régebbi,

változatlan eszméink értelmében és alapján. Hivatottabb vezet hiányában ,,mindent

megbocsátva, bár semmit sem felejtve” törekedtünk együttdolgozni mindazokkal is.
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akik mindvégig gylölködve, ellenünk voltak. A Társulat fokozatos regenerálódása

nem az én érdemem, az új rend építésének kezdeti lendülete hozta azt. Az új, szocialista

rendszeré, amitl változatlan régi eszményünket, a melléktekintetektl mentes, elmélyed
tudományos munka fokozott lehetségeit vártuk, kértük és kaptuk is.

Régebbi szaktársaink egy része, bizonyára bennük él személyes ellenkezésbl,

sokáig ellenségesen, majd a többiekkel együtt, növekv közömbösséggel viselkedtek,

végül teljesen elidegenedtek. Nagy része van ebben megélhetésünk kétségtelen meg-
változásának, ami a nyugodt tudományos munka megölje, de bizonyára hozzájárult

a személyi hiúság, vélt vagy jogos érvényesülési sérelem és talán az általunk gyakorolt,

minségjavításra irányuló, tárgyi kritika, vagy annak nem mindig megfelel formában
történ érvényesítése is. Ez különösen kiütköz volt, a kölcsöndicsérethez és kölcsönös

elnézéshez szokott társaságban.

Régebbi szaktársainkkal így nem tudván dolgozni, magunkra maradtunk. Eszmé-
nyeinket nem adtuk föl, üj nemzedékek nevelésében kívántuk és reméltük továbbadni

és mígörökíteni azokat. A tudományos munka szeretetére, hivatástudatra, szerénységre,

lelkiismeretes munkateljesítésre és állandó továbbtanulásra való serkentéssel. Hek
legyünk a hagyományokhoz, de az idk szellemében vizsgáljuk azok tisztaságát! Ez volt

az az ,,elmélet”, ami nem volt egyeztethet a mai ,,gyakorlattal”. Mert ezekkel az esz-

mékkel többé-kevésbé sikeresen telített fiatal geológusaink többnyire olyan munka-
körökbe kerültek, ahol a legszerényebb munkaeszközeik hiányoztak, munkalehetségeik-

ben magukra hagyatva, alárendelt, mellékes munkakörökben hátrányos helyzetbe

jutottak és' teljesen elkedvetlenedtek. Ezekbl adódott az ellenforradalomban megboly-

dultak külföldre szóródott serege. Könnyebb a nehézségek ell tétlenül kitérni, vagy
elmenekülni, mint az akadályok elhárításán, épít munkában verejtékezni, s önfeláldozó

munkánk eredményeit a közös cél érdekében megvalósítani. Ne felejtsük, hogy üj idk
küszöbén állunk, a mült terheit cipelve megyünk a még alig meggyökeresedett jelenbe,

amelynek virágba borulását a visszahúzó mült, sok maradi kortárs kolorádóbogara,

lisztharmata, peronoszpórája, filokszérája, st jégverése hátráltatja.

Fiatal geológusaink formalista munkakeretekbe merevedtek, amibl önerejükbl
ki nem törhettek, legjobbjaik is meddségre kárhozódtak, geológusi hivatásuk össze-

tartó kovásza nélkül, egyetemtl, társulattól is elszakadtak, vagy a társulathoz nem is

kapcsolódtak. így aztán, errl az oldalról is, magunkra maradtunk. Elhagyott vezér

sereg nélkül, aki nagy elrefutásában vesztette el követit. Hálátlan szerepnek szükséges

befejezése, amiért senkit sem hibáztathatok. Tudom azonban, hogy a tanítás, nevelés,

idt és fáradságot nem tekint vetés, aminek aratása, magunk áldozásával, mások egyéni

s fként a közérdek javára kell legyen. Talán keser, amit itt szóvá teszek, de a nagyra-

ntt magyar földtan tárgyilagos tudománytörténeti ténye, amit személyek és történések

idealizálása nélkül kell tekintenünk.

Mintha törvényszer ismétldés volna, más alakban és módon, a magyar földtan

szkebb tudománytörténetében ! Id. Lóczy Lajos, visszavonulása után, 1919 decem-
ber 30-án hozzám intézett utolsó levelében, szemrehányóan említette, hogy ,,a fiatal

magyar geológusokat régóta magam köré gyjtöttem és vezettem”! És megelz, 1919.

november 27-én kelt levelében az áll, hogy ,,tudományos mködését mindig becsültem

és szintén sajnálkoznám azon, hogyha ezutáni munkálkodását a hazai földtanra elveszí-

tenk”. Még korábbi, 1917. október 23-án kelt levelében, mellztetésem tetpontján
pedig olvasható, hogy ,,A magyar geológiai munkásság jóliírnevét senki jobban szívén

nem viseli, mint Te . .
.” Mindezt a visszaemlékezést nem magam igazolására, hanem egyik

slegnagyobb magyar geológusunk szellemének engeszteléséül említem : íme, a vezetésem

ikertelen maradt, mint ahogy eredménytelenek volt ak, szerintem, Lóczy Lajos

nagyszabású tudományos elgondolásai is!
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lehet ennek oka, a személyi adottságokból folyó hibákon fölül? A kor változott,

a nemzedékek mások, mégis az eredménytelenség, eltér viszonyok között, azonos.

A marxizmus fölfogásában a tudományok új tartalmat, s ennek megfelelen iij csoporto-

sítást kaptak. A földtan tudományának meghatározása és értékelése mindinkább az

élet reális tartalmához idomul, és a tudományos munka elveszti lelki tartalmát. Ebbl
következik, hogy a tudományos munka, mint minden más dolgozó munkája, kizárólag

az egyéni lét napi eszközévé válik s annak célja csak a jólétre irányul. Néha csak egyesek,

néha a közösség jólétére. A közösségi eszmére nevelés és ahhoz való alkalmazkodás

tévelygésekkel teli, hosszú átmeneti idejében, a homo p r u d e n s háttérbe szorul

a közönséges értelemben vett homo faber mögött, a tudományban eltnik, st
a vulgáris materializmusban megvetend a homo 1 u d e n s, aki a kérdések megoldá-

sában lelki kielégültséget keres. Pedig ez teszi az emberi létet magasabbrend humá-
nmmná, ebbl ered a hivatástudat, itt gyökerezik a hivatásszeretet és végül minden-

rend munka szeretete, teljesitménye és munkafegyelme is.

Földtani visszaemlékezésem alanyiságában, látszólag eltérek a tárgytól. De elbb
említett társulati elgondolásaim ilyen nevel eszméken alapultak. Ezért céltévesztettek.

Mert a földtani tudománymvelés mind jobban mechanizálódó, lélek nélküli mesterség-

zése egyre inkább eltávolodott ettl. Ugyanakkor mindinkább eltávolodik a természet-

ben történ küls megfigyeléstl is. Itthon és mindenütt az egész világon! A földtan

tudománytörténeti fejldésmenete félévszázad óta világosan mutatja a tudomány
mvelésének és gyakorlásának fokozódó szétkülönülését, majd az utóbbinak az elbbi-

vel szembeni nyomasztó túlsúlyát. Kezddött ez az irányzat az európai és amerikai

•iparosodással, és annak nyomán megindult gyarmatositással, ami mindenkor els.sorban

a hasznositható nyersanyagterületek keresését és mohó kihasználását célozta. Száz év

eltt, a földtani területvizsgálatok még csak a földtani megismerésre irányultak s azok

földtani térképezésével és leírásával, általános földtani törvényszerségek fölismerésére

törekedtek. Az ipari fölhasználás kívánalmai fejlesztették a földtan anyagvizsgálati

irányait, az ásványok, ércek, kzetek mindinkább laboratóriumi munkává alakult

viz.sgálatát. Az elz imperialista háború alatt és után élezdött ki a tudománymvelés
és tudoniánygyakorlás kettéválása, az utóbbinak eltérbe hozásával. Kitnik ez a húszas

évek szakirodaimából, amelyben vélemények, állásfoglalások és heves viták olvashatók

a tudomány céljáról, helyzetérl, a földtani intézetek föladatairól, a földtan iskolai

és egyetemi oktatásáról és szaknevelé.sérl. Ebben, idszeren és korszeren részt vet-

tünk mi is, bírálván akkori egyetemi tanításunk módszerét és hiányait, földtani intéz-

ményeink elmaradottságát és ötletszer mködését. Földtani kívánalmaink alapjának,

az akkori társadalomalakulás szerinti magunkra hagyottságban, a tudománymvelést
tekintettük, azzal a határozottsággal, amivel A m p f e r e r, a bécsi földtani intézet

nagynev igazgatója is tette. Ugyanakkor a világhír svájci geológusképzés csaknem

kizárólagos geológus-exportra nevelt, P'ranciaország Xancy-ban külön alkalmazott

földtani, gyarmati geológusképzést létesített, Anglia mindmáig, két-hároméves képzéssel,

gyakorlati foglalkozásra képesít oklevelet ad. A Szovjetunió tiilspecializált, kiváló

szakképzése szkreszabott biztos fölismeréseknek elírt táblázatokba való pontos beikta-

tására nevel. Ezek a kitíínen bevált gyakorlati geológusok, a tirdománymvelés terü-

letén legtöbbször hasznos adatszolgáltatással szerepelhetnek, mondhatnám nélkülöz-

hetetlen statisztái a tudománymvelés színpadának.

Félévszázad alatt elttünk ment végbe a földtan tudományos meghatározásának

és céljának változása, az öncélú tudományim'íveléstl a gyakorlati földtan kizárólagos-

ságáig. Ez kezdetben, különösen a kapitalizmusban a tudománymvelés és gyakorlat

kettéválására vezetett. Magimk részérl, fejldésünk mai helyzetében, kezdettl fogva

az elmélet és gyakorlat dialektikus egységének elvét vallottuk és követtük. Ebben a
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fejldésmenetben, a gyakorlati földtan nyersanyagkutatási kívánalmai, az utolsó három
évtized alatt a földtan sokirányú szétkülönülését, új tudományágak alakulását ered-

ményezték. Ezek elssorban az anyagok megismerésének szükségletébl fakadtak, mert

az anyagok tulajdonságainak, sajátságainak, keletkezési körülményeinek és lehet-

ségeinek minél tökéletesebb megismerése a mindenkori fölhasználás alapja. Ez az anyag-

ismereti földtani fejldési szakasz, nagyszabású laboratóriumok, egyre-másra fejlettebb,

tökéletesebb eszközök, mszerek, gépi berendezések létesítésére vezetett, ami a kezdeti

elméleti és gyakorlati földtan kettétagoltsága és helytelen szembeállításán túlmenleg,

külszíni, laboratóriumi, és elméleti (spekulatív) földtan hánnas tagolódását jelenti.

Ezt az egymástól elkülönült irányzatot az amerikai irodalom külszíni, anyagvizsgálati

és ,,karosszék” (otthonül) földtani munkaként különbözteti meg. Ez a szétkülönülés

aztán a laboratórimni bels anyagvizsgálat mennyiségi tilltengésére vezetett, aminek

veszélyére az amerikai földtani társulat elnökei, R u s s e 1 D. (1949), P e 1 1 i
j
o h n

P". J. (1956) figyelmeztettek. R u s s e 1 szerint áz elmúlt évtizedek alatt annyira lelke-

sedtek a kvantitatív módszerekért és az új technikáért, hogy túlsók idt töltöttek a

laboratóriumban és túl keveset a területen. P e t t i j
o h n, az üledékföldtan egyik

kiválósága, akinek nevéhez számos új laboratórimni vizsgálati módszer fzdik, még
tovább megy ebben a figyelmeztetésben. ,,A legszabályozottabb kutató laboratórium,

elektronikus berendezéseivel és nagyszámú, fehérkabátos személyzetével, látható jele

a laboratóriumi földtan terebélyesedésének.” ,,A földtant nem lehet nyomelem- és izotóp-

vizsgálatokra redukálni.” A földtan fejldé.se ebben az irányban egyoldahlau,

négy fal közé korlátozódnék, ' szükség van arra, hogy a természetijén történ
megfigyelésre fokozottabban visszatérjünk, a küls és a bels munkát összehangol-

juk és elválaszthatatlan egységben tekintsük. A részt vizsgálva is, mindig az egé-

szet lássuk, mert résznek és egésznek együttes célja : a megismerés. Ennek
gyakorlati megvalósítása, a vizsgálatok sokrétségében, egy személyben nem képzel-

het. A küls munkát és azzal kapcsolatos anyaggyjtést külön geológus végzi, de

az anyagföldolgozó geológus számára elengedhetetlen, hogy az általa vizsgált anya-

got, természetes földtani helyzetében is megismerje. Az elkülönül, íróasztali földtan

pedig az újkor-eleji köldöknézésbl megfigyelés nélküli, miszticizmussal teli gecszó-

fiává tökéletesedett.

Geológusképzésünk megindításával, az elmondottak értelmében, általános, tudo-

mányos alapképzést tartottunk szem eltt. Plgyetemi reformunk kezdetben a tudomány-

mvelés szükségének mellzésével, származási eljogosítással, megfelel iskolai el-

ismeretek nélküli geológusképzést szabott reánk, anri menthetetlen minségrontásra

vezetett. Tennészetesen voltak kivételek is. Mindezt most nem sérelmek fölsorolására

említem, nem is azért, mintha eddig is nem tettük volna elégszer szóvá. Csak annak

alátámasztására, hogy az ilyen módon toborzott hallgatóságban keyésbé alakíthattuk

ki a hivatástudatot és hivatásszeretetet és ezeknek ismeretkészsége nem segítheti el-

munkahelyükön sem a geológus szak megbecsülését, vagy akár megértését, st meg-

értetését. A földtani tudománymvelés és a tudományos gyakorlat vészesen különvált, a

szakszerségnek egyéb tekintetekbl történt általános mellzése miatt. Pedig éveken át

köv^etkezetesen hangoztattuk minden tervünkben a tudománymvelés és a gyakorlat

elválaszthatatlan egységét, amit megfelel, mindenre kiterjed anyagvizsgálattal c's

nélkülözhetetlen földtani, részletes újratérképezéssel megoldhattunk volna. Ezek nélkül,

földtani nyersanyagkutatásunk továbbra is kellen alá nem támasztott részmegoldáso-

kat eredményezhet
; a bányászati föltárás továbbra is ,,jó szerencsére” van utaha ;

tervezéseink meg nem valósult ígéreteken alapulnak. Mindez nem zárja ki azt, hogy

igen jelents tudományos és gyakorlati eredményeink is vannak, de korántsem azért,

mert mindent jól csináltunk.
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A továbbiakat elhallgatom, mert távol áll tlem, hogy lehangoltságot keltsek,

különösen fölsorakozó fiatal geológus nemzedékünkben. Temetnem kell Cézárt, nem
dicsérni! E visszaemlékezések Írása közben, ellenforradalmi pusztítás és véres áldozatok

után megindult az a részünkrl nagyon várt és kívánt, lenini tanokhoz visszatér vál-

tozás, ami új irányt, új lehetségeket szabhat a földtan mvelése és geológusaink felé is.

Ennek kiteljesítése önökre vár.

Mindezek a tlem megszokott, túlzó szavak, hihetleg csak a magam sokszor

igazolt, alkotásra serkent sötétenlátásának mutatói. Azonban ebben az alakban is

abból a biztos tudatból fakadnak, hogy a mai napon a Magyar Földtani Társulat,

tagtársaink egyértelm megegyezésébl, olyan új vezetséget kap, amely szaktudomá-
nyunk új munkairányait, a mindennapi teendk fölszínre hozásával, színvonalas tudo-

mánymveléssel és tudománygyakorlással, a földtan mindenrend dolgozóit, hivatás-

tudatos együttessé kovácsolja.

Tisztelt Közgylés!
Vannak, akik életútjuk végén, bármilyen sorsban, egyformán félvé, sötéten-

látókká lesznek. Elttem, aki életem nagy részét az élet árnyékos oldalán, sötét gondola-

tokkal terhesen jártam, aki hinni és bízni nem tudva, reménytvesztett vágyak, meg-
hiúsult remények között, fáradt lélekkel vittem az élet terhét, mindig lefelé vezetnek
érzett úton, most, az öregkor zárószakában, napjaim csendes fogyasztásában, ders
szivárványként tündöklik a szebb jöv hite, a hatalmas fejldések sok hiányán,

nagy hibáin átüt, mindig elbbretör, haladó jöv. A fiatalság szebb jövje, aminek
elkövetkezését, megvalósulását joggal kifogásolt eddigi értelmiségünk nagy része, néhány
kapavágással, egy-egy téglával talán sok hibánk mellett, mégis segítette is.

Mintha Rónay Jácint ,,tzimádó bölcse” helyettem szólna : ,,Fél évszázadig

küzdk már e téren . . . Napom alkonyodik, távol, egyedül vagyok.” A tanítványok

azonban új világban reményteljes élet eltt állnak, ahol ,,az észnek világa fog ragyogni”.

Ez, lelkünk kapcsolódásának folyamatossága, a múltból a jövn át, a humánum
örökkévalósága felé.

A Földtani Társulat elnöki tisztségétl ezekkel a gondolatokkal válva meg, újból

idézhetem a svájci geológia nagy klasszikusának, H e i m Albertnak biicsúbeszédébl

a következket
: ,,A legboldogabb és legeredményesebb kötelességteljesítés és munka

az életben, tudományban és gyakorlatban az, amit nem számító értelemben végzünk,

hanem amit meleg szívvel, bels ihlettel, tiszta szándékkal teljesítünk. így mimkálkod-
junk mindannyian. Földanyánkhoz hasonlóan, amely öreg kora ellenére mindig vas-

tagodó, gyarapodó, sok sebhelyes kihlt kérge ellenére, belsejében mindig hevít tüzet

takar.”

Ehhez én életem végéig, erm fogytáig, készséggel adom minden képességemet,

ha hagyják, mert

Leáldozó napnak téli verfénye

Meleget bár nem ad, világíthat tüze
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(XXI. táblával)

Összefoglalás : A kárpáti harmadkori vulkánkoszorú újszer vizsgálata fénj-t derített arra a tényre
Iiogy a homokos, agyagos, márgás, piroklasztikus mellékközet és a kszén ersen visszahat a kristálj'osodó
magmára, Éz a visszahatás, melyet transzvaporizációnak nev’eztunk, lehetvé teszi viszonylag nagy
magmatestek kémiai összetételének és differenciációs irányának alapvet megváltozását. Szerpentinek,
bizonyos propilitek, analcimbazaltok, analcimdiabázok, krinanitek, teschenitek, vveilburgitok, lahn-
Leratofirok, alkáli pegmatitok, lugaritek, analcimszienitek, továbbá perlitek, szurokkvek, horzsakövek
részben vagy egészben fenti folyamat hatása alatt keletkeznek. Ezek a kzetek nem a közönséges orto-
magmatitok hfokán keletkeznek, hanem sokkal kiterjedtebb hmérsékleti intervallumban, amely egészen
.a hidrotermális hfokig elhúzódik.

A dolgozat rendszeresen tárgyalja a vulkánitok utiMagos átváltozásait is és jellemzi az így kelet-
kezett új kzettípusokat is ; oxivulkanit, leukovulkanit, kloro- és hidrovulkanit, továbbá pszeudoagglo-
merátum és rámutat az új fogalmaknak a jelentségére a magmatitok rendszerezése szempontjából. Kelet-
kezésük szoros összefüggésben van a vulkánitok különböz repedésrendszereivel, amelyek rendszerezését
és keletkezési viszonyait az értekezés röviden szintén tárgyalja.

A dolgozat a vulkáni hegységek újszer vizsgálatának bevezetje és ezért végül röviden tárgyalja-
it vulkáni hegységek beszakadási formáit és új módszert ad a vulkáni hegységek tektonikai vizsgálatához

A budapesti Egyetem Ásvány-Kzettani Intézete Szabó J. kora óta jelents

részt vett a kárpáti vulkánkoszorú vizsgálatában. Ma is egyik f feladatának tekinti

a harmadkori vulkáni hegységeinkhez kapcsolódó, elméletileg és gyakorlatilag mind-

inkább sokszinvé váló geokémiai-földtani kérdések vizsgálatát.

Ebben a tanulmányban a helyszíni sokirányú földtani megfigyelés, a laborató-

riumi vizsgálat és geokémiai szempontokat is tekintetbe vev elvi ,,modellezés” (mintá-

zás) egyidej alkalmazásával elért, néhány általános jelleg eredményt ismertetünk

rövid bevezet áttekintésben, az alap-megfigyelések részleteinek mellzésével. Az egyes

kzetek, ércek képzdésére, a kzetrendszertani, hegységszerkezeti és magmatektonikai

kérdésekre vonatkozó részletek külön dolgozatokban kerülnek kifejtésre.

Egyes kérdések kidolgozásában munkatársaim, elssorban Szék y né Fux
V., továbbá Kiss J.,Kubovics I., Pesty L. és Ravasz C s. is részt

vettek. A részletek és a nevezéktan kialakításához megjegyzéseikkel, adataikkal

Vadász E., Földvári A., Koch S., Tokody L., Horusitzky F.,

Fan tó G., Kertai Gy., Nemetz E., Lengyel E., Scherf E.,

Balogh K., Jantsky B., Erdélyi J., elhunyt kedves szaktársunk

Herrmann M., továbbá Kaszanitzky F., Varjú Gy., Vidacs A.,

Márton Gy. is hozzájárultak. Fogadják e helyen is köszönetemet

.

Elssorban azokkal a különleges nehézségekkel foglalkoztam, amelyeket a vulkáni

hegységek földtani térképezésében, hegységszerkezeti, magmatektonikai, paleovulkano-

lógiai, kzettani és ércteleptani értelmezésében újabban sok helyen kezdenek felismerni.

A kárpáti vulkáni koszorú esetében ilyen nehézségekre újabban Vadász E.,

* Bemutatva a MT.A Geokémiai Fbizottságának az Állami Földtani Intézet szakembereivel
«gyütt 1957. november 4, 5 és 12-én tartott ankétjén.
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j
V. M. és különösen Török Z s. [1, 2, 3J világított rá. Ezeket

a nehézségeket a következkben csoportosíthatjuk.

1 . A kzetbomlási jelenségek kulcsát eddig nem találtuk meg ; nincs tisztázva

ugyanis ebbl a szempontból a víz és magma kapcsolatának kérdése.

2. Az ún. „bomlott kzetek”-nek nem alakult ki egységes szemlélete és rendszer-

tana. A bomlott kzeteket ezért különféle elnevezéssel sokszor felületesen és helytelenül

jelöljük.

3. Xem tudjuk kielégíten követni az aktív vulkán és a régi vulkáni hegységek

kzetei közti összefüggést. A vulkáni kzetek ugyanis fizikai és kémiai értelemben

egyaránt rendkí\-ül instabilisak. Ezért túlnyomóan mechanikailag és részben kémiailag

is megváltoznak, átalakulnak. Másrészt nehezen felismerhet módon átrakódhatnak.

4. A hegységszerkezeti vizsgálatok alapja, a települési adatok, dlések meg-
állapításának lehetsége a vulkáni hegységekben rendszerint hiányzik, a lávakzetek

nagy tömege és a piroklasztitok gyakori rétegzetlensége miatt.

5. Ebbl köv^etkezen a vulkáni hegységek szerkezeti fölépítése, az aktív vulkán

szerkezetével való összefüggésben, alapvet jellegeiben eddig kevéssé ismert.

I. A magma és a víz kapcsolata

A magmatit és a víz kapcsolatát a kzetbomlási jelenségek kulcsaként emlí-

tettük. E tekintetben két fázis szétbomlását, ill. összekapcsolódását kell vizsgálni aszerint,

hogy a vizet a mélybl származtatjuk, azaz juvenilisnek és profondusnak tekintjük-e,

vagy pedig a következkben tárgyalandó módon, túlnyomóan exogén eredetnek

-

(A profondus víz fogalmát illeten lásd Horusitzky F. dolgozatát [50^).

A két fázis kölcsönhatása végeredményben elemvándorlási kérdés. Az elemek

vándorlására nézve elz geokémiai tanulmányainkban 4, 5 két f tényezt ismertünk

meg. A földtani értelemben is lassi'x folyamatok esetében az ionfajsúly szerinti elem-

vándorlást találtuk döntnek. Ez a hatás valószínsíthet a magmaprovinciák két f
típusának elkülönülésében, továbbá a kristályos palaövek kifejldésében, valamint

Fenti E s k o 1 a l6 legrijabb vizsgálatai szerint a gránitosodás folyamatában.

\'iszont földtanilag gyors folyminatokban, szilárd fázisban a kötés-erk, az ion-,

ill. atompotenciálok és a koncentráció szerepét találtuk döntnek T]. A kis potenciálú,

kis kötés-erej illékonyabb elemek nagyobb mértékben vándorolnak.

A magma és a víz egymásrahatása a folyékony fázisii gyors folyamatokhoz tar-

tozik. Itt a potenciál szemléletet gyakorlatilag is jól alkalmazható formában a következ-
leg alkalmazhatjuk. Az elemvándorlás a nyomási lejt irányában történik, vagyis az

elemek a nagyobb nyomású helyrl a kisebb nyomásúra, a nagyobb tenziójú, nagyobb
koncentrációjú rendszerbl a kisebb tenziójii, ill. kisebb koncentrációjú rendszerbe

vándorolnak.

A magma és a nedves kzetek érintkezése esetében a magma felhevít hatására

nagyobb nyomású vízgz fejldik, amely a környez kzetüregek, repedések kitöltése

után a kisebb nyomású, rendszerint kis vízgz tenziójú, még folyékony, tehát a vízgz
számára átereszt magmába hatol. A magma a vízgzt elször gzhólyagok alakjában

veszi fel, majd fokozatosan feloldja. Ezáltal a magma olvadáspontja és viszkozitása

csökken és így a vízgz felvétel fizikai lehetsége és a vízfelvételre rendelkezésre álló

idtartam növekedik.

Nagyjából hasonló folyamat megy végbe tengeralatti erupciók, ill. vízbe öml
lávafolyás esetében is, amikor a láva közvetlenül érintkezik vízzel. Ilyenkor a magma
(láva) nyomása ugyan általában nagyobb az azonos magasságri, de kisebb fajsúlyú

vizoszlopénál, de a Leidenfrost jelenségnek megfelelen vízgz, ill. a víz kritikus
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nyomását meghaladó nyomási'i mélységben „fluid” állapotú víz keletkezik. Innen a víz

(gz) egy része az ezoldali nyomáslejtnek megfelelen bepréseldik a lávába és

feloldódik. t

A magmának, ül. lávának ezt a vízfelvételi jelenségét transzhidrálásnak, ül. egyéb

könnyen illó anyagokra is vonatkoztatva, transzvaporizációnak, a magma
átgzölésének nevezzük. Kisebb mérv nyomásnövekedés és hasonló, de lassúbb vándorlás

megy végbe akkor is, ha nagyobb mélységben a nagyobb nyomásnak megfelelen nem
vízgz, hanem forróvizes oldat, ül. kritikus állapotban lev fluidvíz van jelen.

A magma és víz, ül. víztartalmú kzet érintkezése esetében tehát a víztartalom

vándorlása nem a hmérsékleti lejt irányában történik, ahogyan azt rendszerint fel-

tételezik, hanem részben ellenkezleg a hidegebb helyrl a nagyobb hmérséklet közeg

felé. A hmérsékletnek az elemvándorlást aktiváló szerepe van. A hmérséklet eme
feltn szerepe következtében maradt rejtve addig a kutatók figyelme eltt a nyomás-

lejt irányában történ migrációs jelenség, a transzvaporizáció és következményei.

Transzvaporizáció történik tehát olyankor, ha a láva közvetlenül a vízbe folyik,

vagy víz alatt tör fel, továbbá ha nedves üledékre ömlik, vagy ha nedvességet tartal-

mazó kzeten tör át, legfképpen pedig ha ilyen környezetben merevedik meg.

Ha a leggyakoribb üledékes kzetnek, az agyagnak víztartalmát átlagosan 6,1 “Zó-

nák tekintjük, a belle transzvaporizációkor keletkez kontaktpalákét pedig átlagosan

3%-nak,* úgy egy négyoldalú gúla alakú magmatestbe átlag 3,0% nedvességtartalom

hatolhat, ha az agyag kontaktosodott övének teljes szélessége a magmagúla szélességének

1 /5-ével egyenl. (Tekintetbe veend, hogy a tényleges vízleadás öve szélesebb, mint a

mikroszkóposán megfigyelhet kontaktos átalakulásé, lásd alább.)

* E számokat a következ átlagértékek [8, 9, 10] támasztják alá :

Kék iszap (Clarké)
Kék és zöld iszap (S t e i g e r)

á'örös parti iszap (N i g g 1 i)

Vörös mélytengeri agyag (Clarké)
Vörös mélytengeri agyag (S t e i g e r)

Agy^agos Globigerina-iszap (Clarké)
Jlolasz agyagok (Svájc, X i g g 1 i) .

Mezozóos és kainozóos agyagpalák (Clarké) . .

Paleozóos agyagpalák (Clarké)
Alsó-elzászi agyagpala (Rosenbusch)
Alsó-elzászi csomóspala (Rosenbusch)
Alsó-elzászi, andaluzit-szaruszirt (R o s e n b u s eh)
Alsó-elzászi turmalin-szaruszirt (Rosenbusch)
Albany-i (USA) agyagpala 30 m-re a gránittól

(Rosenbusch)
Albany-i szaruszirt a gránit mellett (Rosen-

busch)

7,02
H,0~

5,86 4,73
6,02

7,04

—
5,93

7,90
3,28

1,4—8,4 1,7—5,6
3,45 2,1

1

3,82
3.9
3,5
1,75
0,64

4.09

1,31

0,89

Az átlagos összetétel andezit tov’ábbi 3% víz felvételével a következképpen változik : (a ki-
indulási súly-% -ok Daly andezitátlagai [11]).

Eredeti 3%-os vízfeltétellel
Súly % Mól % Súly % 31ol %

SiO. 59,6 . 63,9 57,8 56,8
TiOo 0,8 0,6 0,8 0,6
AbOj 17,3 11,0 16,8 10,1
I'ejOa 3,3 1,3 3,2 1,2
FeO 31, 2,6 3,0 2,4
MnO 0,2 — 0,2 —
MgO 2,8 4,5 2,7 4,1
CaO 5,8 6,4 5,6 5,9
Na^O 3,6 3,9 3,5 3,6
KjO 2,0 1,3 1,0 1,2
H.O 1,3 4,5 4,3 14,2
R.O5 0,3 — ,0,3 -

A 3 súly-% vízfelvétel jelentségét mutatja, hogy az jelentékeny : 14,2 mól % H^O-t képvisel.
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Jelentékeny lehet a homokos kzetek hézagaiban tárolódó víz és a kzet egyéb-

összes nedvesség-tartalma is. Földvári A. professzor hozzászólása szerint a homokos
mellékkzet mint jó oldat- és gázvezet növeli a transzvaporizáció lehetségét.

Különösen figyelemre méltó a piroklasztitok transzvaporizációs hatása a késbbi,

magmás feltörésekre. A helytálló lazább piroklasztit szintén a kémiai elemzésekben

ki nem mutatott nagymennyiség vizet halmoz fel, amely magmás hatásra fel-

szabadul.

Más, például magmás kzetek is okozhatnak transzvaporizációt, ha víztartalmuk

megfelel. A nagyobb víztartalmú magmatitok — ezek egy része szintén transzva-

porizáció iitján jön létre (lásd IV. fejezetet)
;
— egy késbb feltör és velük érintkez

magmát ugyancsak átgzölhetik
;
ezt másodlagos transzvaporizációnak nevezhetjük..

Transzvaporizációs hatást okoznak a magma által a mellékkzetbl felszabadított egyéb

könnyen illók, megfelel nyomás és hmérsékleti viszonyok közt, elssorban a karbonát-

ásv’ányok disszociációja által keletkez széndioxid is.

A viszonylag legintenzívebb transzvaporizációs hatásúak a könnyen illó anya-

gokban leggazdagabb kzetcsoportok tagjai, a szénkzetek. Ezek anyaga kontakt-

metamorfózis esetében néha teljes egészében könnyen illókká alakul, de már viszonylag

kis hmérséklet-emelkedés esetében is sok könnyen illót, éspedig a vízen kívül fleg

széndioxidot is termel. Ugyanez vonatkozik természetesen más szerves anyagot tartal-

mazó kzetekre, az ún. bitumenes mészkövekre, szenes palákra, mocsári agya-

gokra is.

A magma hatására az üledékes kzetekbl felszabdaló könnyen illók egy része

kétségtelenül a magmás tömeget körülvev mellékkzetbe, st azok repedésein keresztül

esetleg a szabad felszínre hatol. Ezeknek a kifelé távozó könnyen illóknak a százalékos

aránya azonban csekély, többek közt azért, mert a megfelel kzettakaró a könnyen
illókra — Földvári A. által alkalmazott kolajgeológiai kifejezés szerint — mint-

egy csapdaként hat. Ilyenként szerepelhetnek nyilván az agyagos kzetek. De a vízzel

telített laza üledékek, a piroklasztitok és homokos kzetek is fleg csak a magmatest

felé adhatnak le vízgzt, mert a takaró vízzel telt kzethézagain keresztül kifelé való

párolgás nem lehetséges s így a csapdahatás ilyenkor is érvényesülhet. St a könnyen
illók hatására a mellékkzet nyílt hasadékai és repedései is új ásványképzdményekkel
töltdnek ki és így csakhamar elzáródhatnak. A csapdahatás tehát nagyon általánosan

jelentkezik.

A nagy nyomású víznek a magmába vándorlását nagymértékben elsegíti a víz.

viszkozitásának a hmérséklet növekedésével való csökkenése is. Ez a fontos tényez
— melyre N e m e t z E. hívta fel a figyelmemet — lényegesen elmozdítja a víz

áramlását a nagyobb hmérséklet magma felé már csekély hmérséklet-különbség

esetében, tehát a magmatesttl nagyobb távolságban is, ahol egyéb kontakt hatása a

mellékkzetben még nem jelentkezik. A víz viszkozitásának csökkenése ugyanis már
kis hmérsékletkülönbség esetében is tekintélyes :

10 C° ; 1,30 centipoise

20 C° : 1,00

38 C° : 0,68

94 C° : 0,30

A magmának a nyomási lejt létrehozásával kifejtett szívó hatása tehát az egész

környezetre, felfelé és csapadékhatás nélkül is érvényesül.

A transzvaporizáció a magmás folyamatokat kiterjedten és mélyrehatóan befolyá-

solja. Néhány hatását a következ két fejezet tárgyalja.
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II. Magmás és metamorf kzetek gömbös és sávos fáziselkülönülése

A magma és a víz, valamint más könnyen illk egymásra hatásakor a két fázis

kölcsönös oldódása közben gyakran közbees, nem oldható fázisok is jelentkeznek.

Közismert példa erre a feleslegben lev vízgznek önálló hólyagok alakjában való elkülö-

nülése, vagyis a hólyagos [51], salakos, horzsaköves, litofizás és hasonló magmatitok

képzdése.

Ilyenkor azonban két vagy több folyékony, ill. részben szilárd fázis is egymásban

oldhatatlanná válhat, ami sok eddig homályos eredet kzetfajta képzdésének nyitja-

mellckközet vékony kontaktövvel, 2. biotitos, zoizitos, palás hemiorto-
niagmatit, 3. sávos andezit — bakkoHthische Oesteinsarten. E r k 1 á -

rung: 1. Sandig-toniges Nebengestein mit dünner Kontaktzone, 2.

9 Biotitisch-zoisitisch schieferiges Hemiorthomagmatit, 3. Gestreifter Andesit
V fvfv?vyi (Elzetes vázlat)

Ilyen fázisok keletkezhetnek egyrészt azért, mert a viszonylag gyors lehlés
következtében a két fázis számára nem áll elegend id rendelkezésre a kölcsönös teljes

feloldódásra, másrészt azért, mert a könnyen illókkal a magmába kerül egyéb alkotó-

részek a magma összetételét a jól olvadó elegyek pályájáról kitolhatják. Az alkálimész

magmák jól olvadó pályáján ui. a növekv kzetsavanyúsággal a kovasav- és alkália-

tartaloni együttesen növekedik. A kovasav-tartalom emelkedése megfelel mennyiség
alkália nélkül tehát oldhatatlan fázist hoz létre.

Ilyen esetekben az oldhatatlan fázis keletkezése a kolloidkémiából ismert szineré-

zishez hasonló szakaszos szételegyedést eredményez. Ez a szakaszos szételegyedés göm-
bös vagy sávos szövet kifejldésében nyilvánul. Egyirányvi gravitációs ertérben sávos

szövet, minden irányú nyomás hatására gömbös szövet keletkezik.

Ilyen eredetnek tételezzük fel a variolitos szövet diabázokat és bazalto-

kat, amelyekben az eredetileg nedvesebb fázis termékeit az ilinenitbl és kloritból fel-

épített sötét gömbök alkotják. Ide sorolhatók egyes ritkább gömbös szövet
andezitek is, amilyet Cseszkó M. a Börzsöny-hegységben, a szobi Csákhegy
egyik kfejtjében talált.

Víztartalmú, merev, szilárd anyagok esetében szemcsés szételegyedési szövet ke-

letkezhet kzet-metamorfózis alkalmával pl. a kontakt csomóspala esetében, amelyben
a nedvesebb fázist a finomabb szem, elssorban emiatt sötétebb színnek látszó cso-

mók képviselik. Ilyen kzet a magmás hatás alatt álló kszénterületeken gyakori

koksz-szemcsés vitrite s-kszén is.

A sávos fázis-elkülönülés gyakori jelenség a következkben tárgyalandó perlites

kzetek esetében. Hasonló mechanizmussal keletkeznek sajátságos sávos dácitok,
ill. andezitek a lakkolitok legküls párhuzamos szövet magmatit pereme alatt (1. ábra).

Részletes ismertetésük külön tanulmányt igényel.
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\’alószínleg a sávos fáziselkülönülések sorába tartoznak egyes alkálikzetekre,

pl. a 1 u j
a V r i t r a jellemz szalagos szövetek is. Az nltrabázitok szalagos szövetei

azonban nem ilyen diffúziós fázis-szétkülönülés hatására jönnek létre, hanem egy külön

dolgozatban tárgyalandó izzónfolyó szedimentációs mechanizmussal. Ugyancsak nem
tartoznak e jelenség körébe a különböz bomlásos, sávos kzetképzdések sem.

III. A magmás kzetek rendszerének kibvítése

A magma és a viz egymásra hatásának vázolt jelenségei a kzetrendszertant

is érintik. A magmás kzetek eddigi rendszere csak a magma saját endogén viztartalmá-

val számolt. Ez az eredetileg nyilván kismennyiség mélységi viz (lásd az IV. fejezetet)

csak a fkristályosodás után halmozódhat fel annyira, hogy a kristályosodásban jelen-

tékeny szerepet nyerjen. A magmás kzetek eddigi hmérsékleti beosztása a folyós-

magmás, pegmatitos, pneuniatolitos és hidrotermális stádiumok elkülönitésével ezt a

felfogást tükrözi.

Az elz fejezetekben kifejtett szemlélet alapján azonban a viznek jelentékeny

szerepe lehet kezdettl fogva a feltört magma kristályosodásában. Vannak tehát a mag-

más kzetek 4 stádiumának eddigi kategóriáiba be nem sorolható olyan kzetek is,

amelyeket a transzvaporizációs viz-göz bségesebb jelenléte miatt a kristályosodási

hmérséklet-tartomány jelentékeny megnövekedése jellemez. Ezek kristályosodása nem
fejezdik be a folyós magmás hmérsékleten, hanem a pegmatitos, pneuniatolitos, st
esetleg a hidrotermális fázisban is folytatódik. Azokra a kzetekre, amelyek a folyós-

magmás hmérséklettl mintegy a pneuniatolitos hmérsékletig kristályosodnak, a

he miorto magmatit elnevezést javasoljuk, azokra pedig, amelyek kristályosodása

még a hidrotermális hmérsékleten is tart, a h i p o m a g m a t i t elnevezést alkalmazzuk.

A hipomagmatitok sajátságai nyilván sok tekintetben hasonlók a hidrotermálisán

utólag elbomlott kzetekéhez. A hipomagmatitoktól tehát élesen elkülönitendk azok

a kzetek, amelyek kristályosodása a folyósmagmás hmérsékleten teljesen befejezdött

és a kész ortomagmatit állapot elérése után utólag, a fizikai-kémiai viszonyok alapvet
változása esetében bomlottak el hidrotermálisán, vagy mállottak el hidrikusan. Míg
tehát az orto-, hemiorto- és hipomagmatitokat egyetlen összefügg genetikai aktus

hozza létre, addig az utólag elbomlott magmatitok képzdése két élesen elkülönül

stádiumra oszlik. Utóbbiakra a métám agmatit kifejezést javasoljuk éspedig a

hidrotermális elbomlás esetében — minthogy az a földkéregben, túlnyomóan hasadékok

mentén történik — az endometamagmatit kifejezést, a száraz vagy vízzel

borított felszínen elmállott, ill. elbomlott kzetekre pedig az exometamagmatit
elnevezést. Természetesen ezek az elnevezések csak azokra a bomlott, ill. mállott kze-
tekre alkalmazhatók, amelyek uralkodó jellemvonásai még kétségtelenül magmatitosak

és így a kzetek hármas fbeosztása '— magmatit, metamorfit, szedimentit — esetében

még a magmatitokhoz sorolandók. így nyilvánvalóan nem érinti ez a beosztás a mállás

folyamán keletkez talajféleségeket, a talajtani A és B szint termékeit. Ellenben az exo-

metamagniatitok közé tartoznak az ajánlott nevezéktan szerint a magmatit-aljzaton

keletkezett talajtani C szint kzetei.

Nem okozhat zavart a kzetek elnevezésében a metamagmatit kifejezés a kristá-

lyos palák körébe tartozó metamorfitok felé sem. Az igazi metamorfitok ui. eredetük

szerint lehetnek orto- és para-, ill. pontosabban plutono-, vulkáno- és szedimento-meta-

niorfitek s így nevezéktanilag sem téveszthetk össze a metamagmatitok két csoportjával

metaplutonitokkal és méta vulkánitokkal. Míg tehát a hipomag-

matit képzdése valódi magmatit-kzettéválási folyamat, addig a metamagmatitok

képzdése az epigenezis körébe (á' a d á s z) tartozik.
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A transzvaporizációs hipomagmatizmussal nagymértékben kiszélesedik az ún.

„endogén kontakt” folyamatok fogalma és földtani jelentsége. A következ fejezetben

felsorolt adatok is elégségesek annak bizonyítására, hogy az endogén kontaktusnak

nevezhet képzdmények szerepe a földkéregben sokkal nagyobb az eddig gondoltnál.

A valóságban azonban ilyenkor rendszerint nem is lehet endogén ,,kontaktmetamorf”

kzetekrl beszélni, mert nem a szilárd fázis, hanem még a folyékony, olvadék fázis

változik meg : nem egy meglev kzet alakul át, hanem új magmatípus fejldik ki.

Az ún. endogén kontakt kzetek túlnyomó része tehát az új önálló kzetcsoportba,

a hiponiagmatitok közé sorolandók.

Minthogy a nedvesség-tartalmú mellékkzet sokkal gyakoribb a szubvulkáni

mint a plutóni viszonyok közt, ezért a hipo- és meta\'ulkanitok feltehetleg gyakoribbak

a hipo- és metaplutonitoknál.

A magmatitok itt javasolt rendszerét tehát a hozzávetleges kristályosodási

hmérséklettel kifejezve, a következ áttekintéssel jellemezhetjük :

Az ortomagmatitok jól kidolgozott hatalmas rendszerére itt szükségtelen kitérni

Ebben a dolgozatban a hemiortoniagmatitok, valamint a hipo- és metaplutonitok kér-

désével sem foglalkozunk. Külön tanulmányt igényel ui. sok ún. alkáli- és telérkzet,

valamint ultrabázit hemiortomagmatitos jellegének kifejtése. Itt azt is csak röviden

említhetjük meg, hogy a hipovulkanitok közé tartozik sok szerpentin és az esmeraldit,

míg más szerpentinek és a ,,greizen” a megfelel metaplutonitokat képviseli.*

Itt elssorban az általunk eddig összefüggéseiben tanulmányozott hipo- és meta-

vulkanitokról szólunk.

IV. Az eddig vizsgált hipovulkanitok

A pontonként leírt hipovulkanitok sokfélesége közti összefüggések áttekintése

végett elször röviden vázoljuk a f folyamatok hatásmechanizmusát.

A magmába kívülrl bevándorló transzvaporizációs könnyen illók legfontosabbika

a víz. A víz hatására a hmérséklet és a közeg savanyúsági foka szerint különböz, fleg

hipomagmás kzetek keletkeznek.

Ha a víz a magmába megmerevedésének túlnyomóan csak a kezdeti szakaszán

hatol be és így hatását fleg nagy hmérsékleten fejti ki, úgy savanyúbb közegben

biotitos-epidotos (zoizites) magmatitok keletkezhetnek, amelyek

nagyobbrészt a hemiortomagmatitokhoz sorolhatók. Lehetséges, hogy a savanyít kém-
hatás a kezdeti nagy nyomáson jelentkez hirtelen nagy vízgz-koncentrációval áll

összefüggésben, amennyiben ilyenkor a bségben jelenlev víz az alkáliákat kioldja.

Ha magma a nedvességet a kristályosodás hosszabb szakaszán át és lassanként

veszi fel, úgy az még hidrotermális hmérsékleten is jelentékeny hatást fejt ki. Ilyenkor

kb. semleges közegben kloritos, szerpentines zöldkövek, kloro vulkánitok kelet-

keznek, pl. a hipovulkanitos propilit (lásd alább).

* A mellékközetek tekintetébevételével külön tanulmányt igényel, hogy az abisszikus kzetek
K r d m a n n s d ö r f f e r által megvilágított [57] földpát-muszkovit-zoizit hiárotermális paragenezisei
tekinthetk-e részben transzvaporizációs folyamat termékeinek?

1200—700 C°-ortomagmatit
700—550 C°-pegmatit 1100—400 C° : hemiortomagmatit

1100— 50 C" ; hipomagmatit
550—400 C°-pneumatolit
400— 50 C°-hidrotermalit

1200—700 és 400—50 C’ : endometamagmatit
1200—700 és 50: C° alatt exometamagmatit

2 Földtani Közlöny
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Ha a nedvesség a magma kristályosodásának fleg elrehaladottabb szakaszában

fejti ki hatását, úgy elször kb. pneumatolitosan a földpátok elbomlanak, miáltal az oldat

a földpát alkáliáinak hatására, különösen csekélyebb nedvességtartalom esetében lúgossá

válik. Ebbl az oldatból kisebb hmérsékleten az elbomlott földpátok anyagának hidra-

tációjával zeolitok keletkeznek. így alakul ki többek közt az analcimbazalt
t i p u s b a sorolható kzeteknek feltehetleg túlnyomó többsége..

Ha a transzvaporizációs nedvesség mennyisége nagyobb fokii kimosást is lehetvé

tesz, úgy a földpátokból ún. ,,agyagásványok” keletkeznek. így jönnek létre a kimosás

mértéke és az ezzel kapcsolatos érték szerint elször azillites, ill. a montmorillonitos,

majd a kaolinitos hidromagmatitok. A hidromagmatitok túlnyomó része

metamagmatitos képzdmény (V. fejezet), de vannak hipomagmás hidromagmatitok is.

Ilyenek találhatók pl. a nagy illó mennyiséget szolgáltató kszenek kontaktusában

(lásd 183. oldalon az 5. pontban).

Az elmondottakból feltehet, hogy a hmérséklet és talán az elért maximális

nedvesség-koncentráció csökkenésével a bomlás a sötét szilikátokról mindinkább a föld-

pátokra terjed át. Eszerint a sötét szilikátok és egyéb vasásványok tehát nagyobb
hmérsékleten víz jelenlétében, savanyú reduktív közegben nem állandóak, a keletkez

oldat kisebb hmérsékleten vízzel együtt kristályosodik klorit, biotit stb. alakjában.

A magmába kívülrl bevándorló, exogén könnyen illók sorában a széndioxid is

fontos lehet, fleg ha a magma organikus anyagokat tartalmazó üledékes kzetekbe
hatol. Emellett a behatoló magma körül nagyobb vízgz nyomáson és hmérsékleten

(víz jelenlétében) a mellékkzet karbonát-ásványai is oldódhatnak. Viszont a magmatit-

ban a magmás lejt irányában bevándorolt széndioxid hatására karbonátok keletkez-

nek éspedig — valószínleg nagyobb hmérsékleten — a vasszilikátok bomlásából

sziderit, szferosziderit, a kalciimi tartalmi! szilikátokból kakit. Az ilyen kzetekre a

karbovulkanit (pl. karboandezit, karbodolerit) elnevezést javasoljuk.

A környez kzetekbl, fleg az organikus anyagokat is tartalmazó üledékekbl

a magma hatására kén is felszabadulhat, amely a vasásványok bomlásából felszabaduló

vassal piritet ad. Az így keletkez kzeteket szulfo vulkán ltoknak nevezzük.

A karbovulkanitok úgy látszik inkább a kszén kontaktus nagyobb hmérséklet
részén, a szulfovulkanitok pedig azoknak hidegebb, az üledékes kzethez közelebbi

részén keletkeznek, míg a legkisebb peremet hidrovulkanitok alkotják (lásd az 5. pontot).

Az egyes hipovulkanitoknak rendszerint jellemz földtani megjelenési formájuk

is van. Az eddig általunk felismert fontosabb hipovulkanitos kzettípusokat a növekv
nedvességtartalom és azon belül, a növekv sávanyúság sorrendjében a következkben
foglaljuk össze :

A ) A láva nedvességtartalmú (üledékes vagy más)
kzetre folyik.

Ez az eset fleg a nagy lávatakarókat alkotó bázisos, bazaltos vulkánitok

esetében fontos. Az aljzattal kisebb felületen érintkez, nagyobb oldalas gz-meg-
szökést lehetvé tev és kezdetben is felteheten kisebb hmérséklet savanyúbb mag-
matest esetében alárendeltebb.

1. Ha bazaltos láva nedvességtartalmií kzetre, pl. agyagos képzdményre ömlik,

úgy a láva hatására keletkez nagynyomású vízgz a viszonylag gyorsan kristályosodó

bázisos láva kristályosodásának fleg csak az utolsó stádiimiában jut szerephez. A föld-

pátok jellemz bomlási szakaszában, pneumatolitosan elssorban a földpát elbomlik

és anyaga késbb hidrotermálisán — mindössze 100 C° körül — kristályvíz-tartalommal

zeolitként újrakristályosodik. Ez vezethet sok, alapanyagbeli zeolitot tartalmazó anal-

cimbazalt, valamint a bazaltüregeket kitölt, feimtt zeolitos ásványtársaság képzdé-

2*
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séhez. Ilyeneknek szép példáit ismerjük Mauritz B. vizsgálatai fi 2, 13] alapján
a Balaton vidékérl. Ezekkel az elfordulásokkal kapcsolatban egy képzdési mechaniz-
must legújabban részletesebben Erdélyi J.-sal [14] leirtunk (2. ábra). E képzdési
mechanizmus alapján érthet, hogy szárazabb, karbonátos kzeteken, vagy régi, tömörö-
dött üledékes és kristályos aljzaton, pl. a Kabhegyen és a nógrádi bazaltok nagyrészén
nincs zeolitképzdés.

K 1 ü p f e 1 [15] szerint a zeolit képzdéshez nagyobb nyomásra van szükség,
ezért a zeolitosodás a mélységben megrekedt ,,intruziv bazalt ”-ot jellemzi. Az elmondot-
tak szerint nagyobb nyomás a láv'ának nedvességtartalmú kzetre történ kiömlése
esetében is létrejön. Természetesen a zeolitképzdésnek több egyéb módjával is szá-

molni kell (lásd alább).

3 |nvnv|

2. ábra. Bázisos lávatakaró transzvaporizációj a.
Magyarázat: 1. agyagos-homokos áttört
üledékes kzet, 2. bázisos lávakzet, 3. hólya-
gos láva zeolitokkal — Transvaporisierung einer
basischen Bavadecke. Erklárung: 1.

Durchbrochenes sandig-toniges Sedimentgestein,
2. Basisches bavagestein, 3. Lava mit zeoli-

thischen Mandelhöhlen

3. ábra. Savanyú dagadó kúp transzvaporizá-
ciója. Magyarázat: 1. agyagos-homokos
áttört üledékes kzet, 2. rioHtos Iávaközet, 3.

hólyagos láva perlitesedéssel ? — Transvaporisie-
rung sauerer Quellkuppen. Erklárung: 1.

Durchbrochenes sandig-toniges Sedimentgestein,
2. Rhyolithisches Eavagestein, 3. Teils perliti-

sches(?) Eavagestein mit Mandelhöhlen

2. Savanyúbb magma-összetétel esetében az üledékes fekü transzvaporizációs

hatása a már kifejtettek szerint rendszerint kisebb mérv. Legvalószinbbnek látszik,

hogy ily körülmények között a perlit-szurokk csoport egyes tagjai, ül. a fokozottabb

oldalas gzkifúvással kapcsolatos kimosás miatt esetleg leuko- és hidrovtükanitok

(lásd az V. fejezetet) is keletkeznek (3. ábra).

B^Szub vulkáni magmatömeg nedvesség tartalmú k-
zetek közé hatolva merevedik meg.

3. Higfolyós, bázisos magmaösszetétel esetében a magma a rétegek közt szét-

folyva vékony magmatábla, ún. sül alakjában merevedik meg. A kzettakaró jelenléte

a lehlés! sebességet kissé csökkenti és igy gyakran valamivel nagyobb szem dolerites

kzet keletkezik. A lassúbb kristályosodásnak megfelelen a transzvaporizációs nedves-

ség a kristályosodásnak már valamivel korábbi állapotában hatást gyakorol. A mellék-

kzet összetétele szerint kloritos zöldköves dolerit (klorodolerit) vagy organikus

anyagot tartalmazó üledékes kzetek közt karbodolerit keletkezik. Megfelel körülmé-

nyek — valószínleg fleg nagyobb COa-tartalom esetében — a vastartalmú szilikátok

helyett is sziderit, ül. szferosziderit jön létre (4. ábra).

A transzvaporizációsan és nagyobbrészt ugyanazon szubviükáni körülmények

közt létrejött kloro- és karbovulkanitok közé sorolhatók a Lalin—Dili vasércterület

iin. ,,keratofir”-jai és weilburgitjai, továbbá a kisalföldi Szany községbeli mélyfúrás
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2000 m alatti kzetmintáiban most fölismert karbodolerit és weilburgitos jelleg kloro-

dolerit. Mindkét esetben megjelennek a ,,Schalstein”-nek nevezett kezdeti asszimilációs

jelleg, üledékes kzetekkel összegyúrt, vegyes magmás kzetek (miktitek) is. Minthogy
a Lahn—Dili területen genetikailag ezekhez a különleges kzetekhez kapcsolódnak
iparilag jelents vörösvasércek, ezért fölvetdik a szanyi mélyfúrás helvéti réteg szintjé-

ben, ill. ennek kisebb mélység folytatásaiban vasérc (és ,,keratofir”) megjelenési lehet-
ségének gondolata.

4. A bázisos kzetek transzvaporizációs süljeinek van egy másik tipusa is, amelyet
zeolitos sill-típusnak nevezhetünk. Jellemz erre a típusra a sill nagyobb,
többnyire 25— 150 m vastagsága,

komplex összetétele és héjas szer-

kezete. Legkívül mellékkzetként

többé-kevésbé kontaktosodott üle-

dékes kzetburok van, ezen belül

a tulajdonképpeni sill küls apró-

szem bazaltos pereme, majd több-

nyire durvábbszem analcimdole-

rites, teschenites vagy analcim-

olivindiabázos (krinanitos), azután

esetleg pikrites kzetöv következik,

legbelül pedig vagy egy analcim-

szienites mag található, vagy el-

szórva alkáliában dúsabb pegmati-

tos és analcimaplitos erek (pl.

lugarit) jelennek meg. A bázisos

szubalkáli magmatitöv kristályo-

sodását tehát belül mintegy fel-

váltja a jellegzetesen alkáli jelleg

magmatit képzdése. Ezt a két kzetféleséget egymástól néhol éles határ választja

el, másutt fokozatos átmenet van közöttük.

A típus legszebb képviseli Skóciából, ill. a Hebridák vidékérl ismeretesek.

A T y r e 1 1 által leírt Lugar-sill, továbbá az ugyancsak általa ismertetett Howford
Bridge-sill és annak szomszédai ugyancsak Ayreshirebl, továbbá a W a 1 k e r által

leírt Shiant Isles süljei idetartoznak. Hasonló magmatestek ismeretesek Utahból

(G i 1 1 u 1 y), valamint Koreából is. A Drescher — Kaden által leírt grönlandi

kaersuti alkáli-pegmatiterekkel és fészkekkel átjárt peridotit-sill is közeli rokonságban

áll ezzel a típussal. [58— 65]. St a következ pontban említend, befelé ultrabázisossá

váló összetett ,,fenyfa szerkezetek” felé is átmenetei vannak.

Az eddigi feltevések ezeket a képzdményeket nagy víztartalmú s így már eredeti-

leg is differenciációra különösen hajlamos magmából származtatták. Azt is feltételezték,

hogy a bázisos kzet-öv magmája elsnek tört fel és ennek megmerevedése közben

következett egy második alkálimagmás intrúzió. Újabban alkalmazták ezekre B o w e n
autóintrúziós feltevését is, mely szerint a kristályhálózat hézagaiból kipréselt magma-
maradékból jön létre az alkáliás kzetmag, ill. az alkálipegmatit erek magmája. A magma-
maradék kiszorítását B o w e n tektonikai hatásra, T y r e 1 1 a fednyomásra
B a y 1 e y pedig a könnyen illk nyomására vezette vissza. Drescher — Kaden
a magma megmerevedése utáni laterálszekrécióval származtatja a peridotitból a kaersuti

alkáh-pegmatitot

.

Nyitott kérdés maradt azonban eme feltevések esetében is, hogy miért van a sillek

magmájának különösen nagy víztartalma. Egy nagyobb mélységi magmatömegnek

2
I
vv V

4. ábra. Bázisos magmatittábla (sill) transzvaporizációja.
Magyarázat: I. agyagos-homokos mellekkzet, 2.

zöldköves dolerit (klorodolérit) ill. karbodolerit — Sill aus
basischem Magmatit. Erklárung: 1. Sandig-toniges
Nebengestein, 2. Vergrünsteinter Dolerit (Chlorodolerit) bzw.

Karbodolerit
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a könnyen illk felhalmozására alkalmas kiemelkedései, csúcsai feltevését a sillek alatt

semmi sem indokolja. Másrészt nehezen lehet elképzelni a kétféle magma következetesen

egy és ugyanazon sülbe való intrúzióját is, vagy akár az alkáli magmamaradéknak az

ilyen sillekben történ rendszeres befelé préseldésének említett indítékait.

A transzvaporáció elve szerint ezek a kérdések és általában e sajátságos sillek

képzdése elfogadható magyarázatot nyer. Az irodalmi adatokból megállapítható

ugyanis, hogy mindezek a sillek bármUyen korúak is, mindig üledékes kzet-környezetben

merevedtek meg. A szomszédos, nedvességtartalmú üledékes kzet pedig szükségképpen

transzvaporizációs hatást fejt ki a magmára, dönten meghatározva a sül jellegeit,

kristályosodását és differenciációját. E szerint a sillek magmájának igen nagy nedvesség-

tartalma nem valamilyen ismeretlen mélységi folyamat következménye, hanem exogén

eredet, nevezetesen a sült körülvev üledékes kzetbl származik. Az alkáli-magmatit

kifejldése a nem-alkáli bázisos kzetbl is szükségképp következik a transzvaporizáció-

ból. Ennek következtében ui. az üledékes perem fell benyomiüó nagynyomású vízgz
a kristályosodó magma ásványszemei közti hézagokból a vízgz hatására mindinkább
hígfolyóssá váló magmamaradékot, fokozatosan a sül belsejébe szorítja. így a bázisos

kzettömegbl elkülönül egy alkáli-magmás részleg, amely a magmatest belsejébe az

analcim-szienites mag, ül. alkáli-pegmatitos erek alakjában merevedik meg. A magma-
maradék alkáli-tartalmát egyébként a környez üledékbl elssorban kioldott alkáliák

is szaporítják.

A bázisos buroknak néha befelé ultrabázisossá váló összetétele is a transzvapori-

záció sziUiségszer következménye, amint azt az egyik következ (6.) pontban a fenyfa-

szerkezet magmatestekkel kapcsolatban ismertetjük.

Mi okozza azonban, hogy a transzvaporizált bázisos magmájú sillekben némely-

kor ezek a zeolitos kzetek jönnek létre a földpátok részbeni bomlásával, máskor viszont

az elbbi pontban tárgyalt klorodolerites kzetek keletkeznek a sötét szilikátok kloritos

helyettesítésével? Ez a transzvaporizációs víz pn különbségére vezethet vissza.

A zeolitok képzdéséhez tudvalevleg ersebben lúgos közeg szükséges, míg a

kloritok és szericit optimálisan semleges, ül. gyengén savanyú, legfeljebb gyengén

lúgos közegben jönnek létre. Vékonyabb sillek esetében egy adott magma térfogatra

viszonylag nagy határfelület és így nagyobb transzvaporizációs vízmennyiség jut. Ilyen-

kor az üledékbl származó fölös víz eredeti kb. semleges kémhatását a magmából, ül.

földpátjaiból kioldódó alkáliák felvétele nem változtatja meg lényegesen. A vékony

sillek tehát inkább a kloritosodott dolerit képzdésének kedveznek. Vastagabb sillek

esetében viszont a nagyobb magmatömegre térfogategységként kisebb transzvaporizációs

vízmennyiség jut. A kevesebb víz a magmából, ül. a magmatit földpátjaiból kioldódó

alkáliák hatására ersebben lúgossá válhat és így a vastag sillek a zeolitképzdésre

alkalmas közeget hoznak létre. A'alóban az eddig ismert zeolitos sillek mindegyike nagyobb

vastagságú.

Számítani kell emellett az üledékes kzetbl kioldódó alkotórészek pl. alkáliák

hatásával is. Ezért általában a transzvaporizációs szemlélet alapján a jöv magmatit-

genetikai vizsgálatokban nem mellzhet a mellékkzet kémiai-ásványtani sajátságainak

összehasonlító tanulmányozása.

5. A karbo- és klorovulkanitok nincsenek kizárólag határozott dolerites-bazaltos

összetételhez, sem pedig a magmatit-táblához (sül) kötve. Kifejldhetnek sokkal sava-

nyúbb összetétel esetében is. így karboklorovulkanitoknak minsíthetk a Lahn—Dili

terület említett (180. o.) kloritos-muszkovitos vaskarbonátos ún. keratofirjai [17].

Másrészt karbo- és klorovulkanitok teléres magma-kifejldése esetében is meg-

jslenhetnek. Karbovulkanitok különösen a magmának kszénnel való érintkezésén

keletkeznek a kszénbl származó széndioxid és egyéb könnyen illók hatására. Ilyen
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eredet karbotrachidoleritnak minsítend a komlói trachidolerit-teleptelérek kszén
melletti endogén kontakt terméke, amelyet S z é k y n é F u x V. írt le [35] . Nagy-
bátony vidékén a barnakszén és andezit érintkezésén karboandezit övön kívül vékony
szulfo- és hidroandezit öv is kifejldik, amelyek leírása (Fóka T.) folyamatban van.

Az eredetileg nedves kzeteken áttört kzettelérek és kürtk anyaga azonban
nem mindig mutat transzvaporizációs hatást, hemiortoniagmás vagy hipomagmás
kifejldést. Ha ui. az ilyen magmatömegeket felvezet csatornákon nagy magma-
mennyiség vándorol át, úgy a mellékkzet víztartalmának transzvaporizációs hatását
az elsként áthaladó magmatömeg meríti ki

és az általa kiszárított kontaktmetamorfizált

mellékkzet a késbb benyomnlt telérki-

töltést többé már nem transzvaporizálhatja.

Ezen az alapon talán megkülönböztethetk
lesznek a nagy magmatömegeket felvezet

fkürtk és kzettelérek a rövid élet
kzettelérektl és mellékkürtktl.

6. Ha bázisos magma nagyobb mély-

ségben — különösen gyrt orogén területen

— agyagos kzetekbe hatol, úgy bonyolul-

tabb, több emeletes, összetett,,lakkolitszer”

magmatest kelethezhet (5. ábra). Az üledék-

bl származó nedvességtartalom ilyenkor

a kristályosodásnak csaknem egész folya-

matán keresztül kifejtheti hatását és általa

a magma ersen differenciálódik. Minthogy
nagyobb hmérsékleten nedvesség jelenlété-

ben nem keletkeznek vas és titán ásványok,

ezért elször a földpátok kristályosodnak

éspedig fleg a magmatestnek gyorsabban
hl peremein. A peremeken tehát földpát-

ban gazdagabb, savanyúbb kzet keletkezik.

A hidroxiltartalom hatására csökkent poten-

ciálúvas- és titán vegyületek csak késbb, a kristályosodó magmatest melegebb belsejében

válnak ki és hozzák létre víztelenedés után az ércben gazdagabb kzeteket, pl. a Bükk
hegységnek Szentpétery által részletesen leírt titánvasban gazdag ércperidotit-

jait [36]. így keletkezhetnek azok a középen ércben gazdagabb kzeteket tartalmazó

magmatittestek, amelyeknek példájaként Lengyel E. a szarvaski ércperidotitos

„fenyfaszerkezetet” kimutatta [37] . Lengyel utalt arra, hogy másutt is ismeretesek

agyagpala környzet titánérces bázitok-ultrabázitok. A mellékkzet agyagpalás jellege

azonban a titánérces összetett sillek képzdése esetében sem tekinthet dönt feltétel-

nek, már csak azért sem, mert az agyagpala utólag is átkristályosodhat kristályos palává.

A bázisos magmák kristályosodási sorrendje ily módon a nedvesség hatására

lényegesen megváltozhat, csaknem ellentétessé válhat, ami a diabázos kzetek jellemz

ofitos szövetének keletkezését is bizonyos tekintetben megvilágítja.

7. Ha neutrális összetétel, tehát viszkózusabb magmatömeg hatol nagy nedves-

ségtartalmú, tehát rendszerint felszínközeli és legalábbis részben agyagos kzetbe, úgy
gzsapka keletkezik a viszkozitása miatt renyhébben mozgó és szélesebb kürtt alkotó

magmaoszlop felett. A magma a gzsapka által oldalasán megnyitott úton a rétegek

közé hatol és a fedt megemelve lakkolit alakot ölt (6. ábra). Az így szögfejszeren

kiszélesedett magmatest felfelé továbbhatolását a fed agyagos kzet és a belle
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kiáramló gzsapka ellennyomása lefékezi. Ez a mechanizmus itt mellzött részleteiben

kielégiten megvilágitja a lakkolit képzdésnek sokat vitatott, megoldatlan kérdését

és összhangban van azzal az eddig észrevétlenül maradt jelenséggel, hogy a lakkolitok

könnyen illókban gazdag, túlnyomóan agyagos eredet kzet-környezetben jelentkeznek.

A kérdést részletesebben a dunabogdányi Csódihegy példája kapcsán Kubovics I.-

vel, Pesty L.-val és Ravasz Cs.-val[16] ismertetjük.

6. ábra. Lakkoiit-képzödés. Magyarázat: 1 . agyagos-homokos mellékközet, 2. gözsapka, 3. kontakt
öv, 4. neutrális magma, ill. magmatit — Lakkolithbildung. Erklárung: 1. Sandig-toniges Neben-

gestein, 2. Dampfkappe, 3. Kontaktzone, 4. Zentrales Magma bzw. Magmatit

A folyamat kezdetén keletkez nagynyomású gzsapka a lakkolit megmerevedé-

sének fleg a kezdeti stádiumát befolyásolja. A gzsapka kifejldése után ui. kisebb

hmérsékleten további jelentékeny nedvesség-tartalom a környez kzetbl már nem
szabadulhat fel és így a kristályosodás túlnyomóan hemiortomagmásan befejezdik.

A gzsapka az agyagból kioldott kovasavval és alkáliákkal a magmatest peremén biotitot

és a földpát kalcimnával zoizitet hozhat létre (pl. dunabogdányi Csódihegy, szobi Csák-

hegy) . Ez a biotitos zoizitos peremi vulkánit
(
1 . ábra) nem hipomagmás

kzet, hanem hemiortomagmatit .

8. Ha a nedvesség-tartalmú környezetbe hatoló neutrális viszkózusabb magma
nagyobb mélységben megreked, úgy ott a nagyobb nyomásnak megfelelen gzsapka
helyett forróvizes fluid oldat keletkezik. Ilyenkor a magma lakkolit helyett kevésbé

szabályos szubvulkáni testet, konolitot alkot. Minthogy most a forróvizes oldat a nagy-

nyomású gzsapkától eltéren nem
préseldik hirtelen a magmatömegbe,
hanem abba lassan diffundál, ezért a

kristályosodás menetét a nedvesség

hosszabb ideig, kisebb hmérsékleten

is befolyásolja. A kzetben tehát klo-

rit, esetleg szerpentin, epidot, szeriéit

és karbonátok keletkeznek. így jön

létre a propilitek egyik csoportja, az

önálló szubvulkáni tömegeket alkotó

h i p o V u 1 k á n i t o s propilit-
test, amelynek rendszerint széles kon-

takt udvara van túlnyomóan agyagos

eredet mellékkzetben. Ilyent elször

az Avas-hegységben Visk közelében

figyeltem meg [18] (7. ábra).

2^ 3 X X X

4 [v V V

7. ábra. Hijxívulkanitos propilit-test (Viski szelvény-
bl). Magyarázat: 1. fiatal agyagos-homokos üle-
dék, 2. kontakt pala, 3. propilit, 4. andezit — Hypo-
vulkanitischer Grünsteinkörper (aus einem Visker Profil
des Verf.-s.). Erklárung: 1. Junge sandig-tonige
Sedimentgesteine, 2. Kontaktschiefer, 3. Grünstein, 4.

Andesit
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»A propilitesedésnek van azonban egy másik módja is, a következ fejezetben

leirandó metavulkanitos propilitesedés. A propilit-képzdés régi vitája tehát abban

oldható fel, hogy mindkét álláspont által jellemzett propilitképzdéshez közelálló mecha-

nizmus megtalálható a természetben. A hipovulkanitos propilit nagyjából megfelel a

Richthofen[19], Pálfy[20], Bürg[21] és S c h n e i d e r h ö h n [22j által

jellemzett propilitképzdésnek, azzal a különbséggel, hogy azt túlnyomóan nem a magma
saját endogén könnyen illói által okozott autometamorfózis hozza létre, hanem a transz-

vaporizációs folyamattal a környezetbl a magmába hatoló könnyen illók.

Minthogy a viz kritikus nyomásának, 218,5 atmoszférának kb. 800 m vastagságú

2,7 fajsúlyú kzet rétegnyomása felel meg, els közelítésként feltehet, hogy a gz-
sapkás lakkolit és propilites konolit képzdésének határa kb. ebben a mélységben van.

Minthogy azonban ennél a szilárd kzetre ható geosztatikus nyomásnál a kzetüregek-

ben elhelyezked folyadékfázisra ható hidrosztatikus nyomás mindig kisebb, K e r t a i

G y.-gyel feltehetjük, hogy a hipomagmatitos lakkolitképzdés határa gyakorlatilag

800 m-nél nagyobb mélységben van.

9. Savanyú magmának nedvesség tartalmú kzetekbe hatolása esetében fel-

tehetleg a perlites-szurokköves csoport tagjai, ill. nagyobb mélységben talán a Lahn
terület említett keratofirjaival rokon ,,muszkovitos”-kloritos hipovulkanitok keletkez-

nek (lásd alább). Utóbbi esetleg nagyobb óceáni mélységre is érvényes.

C) A láva vízbe ömlik.

A transzvaporizációs hatás ilyenkor a legnagyobb.

10. Ha bázisos láva a mély óceán fenekén tör fel, a geoszinklinális fázisban, az

iniciális vulkánosság képviseljeként, úgy a nagy nyomás miatt nincs gzfejldés.

Az augitból, amfibólból, biotitból, ill. ezek helyett klorit keletkezik, a bázisos plagioklász.

helyett pedig a tengervíz nátriumos oldata hatására albit s emellett epidot, esetleg

kalcit. A folyamatot tehát a spilitek és ofiolitok képzdése jellemzi, amelyek-

rl legújabban Amstutz adott mélyreható elemzést [23J.

1 1 . A bázisos magma kisebb mélység tengerben feltörve ers gzfejldéssel

a lávakzet mellett valószínleg bséges piroklasztit tömeget is szolgáltat. Lehetséges,

hogy a párnás láva (pillow lava) képzdése részben vagy egészben ebbe a típusba

tartozik. Viszont Klüpfel a pillow lava-t gömbös bazaltnak nevezi s ennek általa

közölt ábrája a VII. fejezetben tárgyalandó gömbös elválású vulkanitnak felelhet meg
a pszeudoagglomeratum-képzdéskor is jelentkez agyagos elbomlással. A kérdést

magyarországi példák hiányában eddig közvetlenül nem tanulmányoztuk.

12. Sekélyebb vizbe öml savanyú láva ugyancsak óriási gzfejldést hoz létre

nagy nyomáson és a lávát felkavarja. így a viz a lávával keveredik, st a nagy gznyomás
következtében a lávába bepréseldik. Az ilyen módon csökkent viszkozitású és olvadás-

pontú lávában a bepréselt és belekavart viz azután diffúziósán méginkább szétoszlik,

amit a magma és viz érintkezése nyugodtabb szakaszában a Leidenfrost jelenség

is elsegít. így keletkezik — 3 tényez, a keveredés, bepréseldés és diffúzió hatására a

láva és víz érintkezésébl — a perlitnek és a vele gyakran szakaszosan váltakozó

szurokknek legalábbis egy része. Ez a szakaszos váltakozás a II. fejezetben emlí-

tett fázisszétkülönülés eredménye. A vízgzben leggazdagabb részeken, feltehetleg els-

sorban a lávatest magasabb, felszálló vízgzt is tartalmazó, egyben ennek befagyásra

is legalkalmasabb részein a láva felfújódik (8. ábra), horzsakvé alakul. A perlites,

szurokköves, horzsaköves övbl vízgz hatol a lávatömeg belseje felé is s létrehoz egy

likacsos malomköves, részben pedig szferolitos riolit kifejldést.

Ez a képzdési mechanizmus érthetvé teszi a perlites kzettestek rendkívül feltn
gyors kzettani változékonyságát.
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A szferolitos riolit ilyen képzdése jól összeegyeztethet Lengyel J-E.-nek

szferolitképzdési kísérleteibl [66] adódott feltevésével, mely szerint a szferolitkéípz-

dést az oldószer gyors párolgása és az azt 60—1 10°-on követ dehidráció segíti el. Az ere-,

deti és az átnedvesedett láva határán erre leginkább lehetség van.
A rohamos vízgz fejldés robbanásokkal, a láva szétfreccsenésével jár s így a

perlites lávafront küls oldalán piroklasztitként rakódik le a perlithomok, a
perlites riolitagglomerátum, távolabb pedig a horzsaköves agglomerátum és

a riolittiifa (8. ábra). Természetesen riolitagglomerátum és a perlithomok más módokon
is képzdhet. A perlithomok keletkezésében a tektonikai mozgásnak is nagy szerepe
lehet, Scherf E. és Kubovics I. felfogásának megfelelen. Scherf E. a
perlithomokot Telkibánya vidékén fleg tektonikai vonalak mentén találta. A 8. ábrán

feltüntetett kzetsorozat szerint is a perlithomok éppen a szilárd riolitos-perlites sziét

és a laza agglomerátmnos sorozat határán, tehát a tektonikus elmozdulásra legalkalma-

sabb szakaszon jelentkezik és így a perlithomoknak elssorban tektonikus morzsoló-

dásos keletkezése valószín.

13. Viszonylag ritkának látszik a vízbe öml neutrális összetétel láva. Ez a folya-

mat is valószínleg perlitesedéssel és talán bentonitosodással, nagyobb AÚzmélységben

esetleg zöldkövesedéssel jár. Újabban Chesterman [24] utalt arra, hogy perlites

kifejldése lehet az andezitnek és dácitnak is. (Lengyel E. szíves szóbeli közlése

szerint is megfigyelt a Tokaji-hegységben perlites andezit kifejldést.) Sekély mocsár-

vízbe öml andezitláva montmorillonitosodásának példáját a Szinyák hegységben,

Ungvár közelében figyeltem meg.

Míg az iniciális bazaltos láva óceáni kitörése éppúgy a normális földtani fejldés

sorába tartozik, mint a riolitos lávák túlnyomó részének víz alatti kitörése — ez utóbbira

másutt térünk ki —
,
addig a neutrális andezites erupcióknak nincs ilyen szoros okozati

kapcsolata a kitörés víz alatti jellegével. Ezért az andezitláváknak víz alatti hipo\'ulka-

nitos képzdése viszonylag ritkább jelenség.

Áttekintve a fontosabb hipovulkanitokat, bizonyos fokozatosságot állapíthatunk

meg a nagyobb intrúziós mélységek fell a kisebbek felé — és a bázisos magmaösszetétel

fell a savanyúbbak felé haladva. A kristályossági fok úi. az említett irányokban többé-
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kevésbé csökken, ugyanakkor a nedvességtartalom növekedik. Ez részben kézenfekv is,

mert a lassabban hl, mélyebb és kevésbé viszkózus bázisos tagok kristályossági foka

tudvalevleg szükségképpen nagy. Viszont endogén-magmás vizszárniaztatás esetében

nehezen lenne érthet, hogy miért a nagy viztartalmú hipovulkanitok kristályossági

foka kicsiny, amikor a könnyen illk a kristályossági fokot tudvalevleg növelik. Ha
azonban a vizet kivülrl, felülrl származtatjuk, úgy az ellentmondás eltnik, mert a

küls víz hthatása csökkenti a kristályosságot.

Az itt adott felsorolás természetesen még távol van bármilyen rendszertani

teljességtl. A további vizsgálatok a hipoviükanitoknak nyilván sokkal nagyobb válto-

zatosságát és a metavulkanitokkal való összeszövdését fogják bizonyítani. A hipo-

vulkanitok kristályosodása után ui. újabb hasadék- és telér képzdés jelentkezhet, ami

metavulkanitos átalakulásokhoz vezet.

V. A fontosabb metavulkanitok

A III. fejezetben kifejtett nevezéktan szerint az ortomagmás kzetek felszíni

mállása az exometavulkanitok képzdéséhez vezet, míg a kéregben való bomlása az

endometavulkanitokat hozza létre. Az utóbbi folyamat nagyobb intenzitásúvá, kimosásos

jellegvé fleg kzethasadékok, telérek és tektonikai mozgási övék mentén válik. A nö-

vekv kimosás a kovasav kioldódásával j
ár és a folyamat intenzitása szerint az agyagásvá-

nyok ismert sorát hozza létre : földpát —> illit —> montmorillonit — kaolinit —> bauxit-

úsványok. A kisebb koncentrációnál még lúgos közeg (montmorillonit képzdés
késbb — az alkáliák kimosása következtében — fokozatosan savanyiibbá válik (kaolinit

képzdés), majd az oxidatív hatások túlsúlyra jutásával mindinkább a bauxit-ásványok

jönnek létre.

Míg tehát a hipovulkanitokat a könnyen dióknak transzvaporizációs beszivárgá-

sával, túlnyomóan anyaghozzáadással jellemezhetjük, addig a nietavulkani-

tok esetében az utólag ható könnyen diók kimosó szerepe az uralkodó. így a metavulkani-

tokban szelektív anyagelvitel következtében sokszor a magmás alkotórészek

eredeti arányai is lényegesen megváltoznak.

A ) Exometavulkanitok
1 . Az exometavulkanit képzdése a szárazföldön ersen oxidáló közegben

,

elssorban vulkáni kráterekben, dl. azok közelében a változó vegyérték vasat tartal-

mazó ásványok (hidro) hematitos elbomlásához vezet, ami által a vörös vulkánitok

egyik faja, az oxivulkanit keletkezik. Ennek miocénkori példáit a Mátrából,

a Börzsönybl és a Dunazug-hegységbl ismerjük, míg jelenkori képzdéseit a Paricutin

fmnarolái körül P a n t ó G. figyelte meg [25] .

Hosszantartó szárazföldi mállással a kzet különböz átmeneti stádiumokon
keresztül haladva végül elveszti vulkánit jellegét és talajjá alakul.

2. A vulkánitok tengervíz alatti halmirolitos bomlása kevésbé mélyreható

átalakulással átszellzött vízben ugyancsak oxivulkanitot hozhat létre, ami a

víz leszivárgásával nagyobb kiterjedést nyerhet. Ilyen esetet ismertetünk S z é k y n é

F u X V.-val, Balogh K.-nal és H e r r ni a n n M.-tal a komlói andezit példáján [26j .

Az elbbi pontban tárgyalt oxivulkanitoktól eltéren, ez a típus inkább limonitos oxi-

vulkanit.

A földtani kor növekedésével az oxivulkanitosodás is gyakoribbá válik. Ezért

feltehetleg nem ritkák az oxiporfiritek.
3. Intenzívebb víz alatti bomlás, valamint felszíni mállás a változó vegyérték

vas jelenléte miatt legkönnyebben mobilizálható vasvegyületek egy részének elbontásával.
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elssorban az alapanyag finomszem ércanyagának eltávolításával a kifakult fehéres-

leukovulkanitot hozza létre.

4.

Még hosszabban tartó és mélyrehatóbb kimosással a kovasav eltávolítása is-

megkezddik és ilyen módon keletkezik a közismert halmirolitos bentonitok
nagy része, úgy andezites, mint dácitos és riolitos kzetekbl.

B

)

Endometavulkanitok

Endometamagmatitok részben az oldatokat vezet hasadékok mentén keletkez-

nek, gyakran érctelérek képzdésével kapcsolatban, másrészt pedig tektonikai zúzódási

övék mentén.

A teléreket és ziizódási öveket két szélsségként külön tárgyaljuk, noha a való-

ságban köztük minden átmenet megvan és rendszerint együtt jelennek meg. A tektonikai

övék kiszélesedésével az endometavulkanitok regio-

nálisabb kifejldések is lehetnek.

A telérképzdéssel kapcsolatos mélyrehatóié

kzethasadékok a földtani idk folyamán nem
maradhatnak állandóan egyenletesen nyitva, hanem
részben magasabb, máskor mélyebb szintekben össze-

szkülnek, esetleg zárulnak. Ha a hasadék felül a

magasabb övékben zárul, úgy a telér a felszálló olda-

tok, gzök hatása alá kerül, amikor pedig fordítva

a mélyebb részeken záródik, a leszálló oldatok hatása

válik uralkodóvá (9. ábra). Az érctelérekben tehát az

aszcendens és deszcendens hatások váltakoznak.

5.

Ha a nedvesség hatása minimális, úgy
csupán a változó vegyérték elemet tartalmazó

vasásványok felülete bomlik meg. Ilyen módon pl.

az andezitek alapanyagának apró magnetitje igen

finomszem magnetitszer koroimná esik szét és

a kzet megsötétedik. Ugyanakkor a színes sziliká-

tok körül is finomszem magnetitos koszorú kelet-

kezik. A jelenség tehát hasonlít a magmás rezorpció-

val kapcsolatban történ vin. opacitosodáshoz s

ezért ezt a fázist metavulkanitos opa-
citosodásnak nevezzük.

6. A következ fázisban a nedvesség az alkáliákat kezdi kioldani a szilikátokból

s ezáltal lúgos oldat keletkezik. Ebben a vasásványok különleges redoxpotenciál növe-

kedés nélkül is magasabb vegyérték vasat tartalmazó ásványfajtákká alakulnak. Ezt az

oxidációt természetesen a redoxpotenciál növekedése a felszín közelében méginkább

elsegítheti. Ilyen módon ugyancsak vörös, vagy barnás oxivulkanitok keletkeznek,,

limonitosodással, ill. hidrohematit képzdéssel, amelyeket megkülönböztetésül az emlí-

tett hasonló exometavulkanitos kzetekbl endoxivulkanitoknak nevezünk.

7. Ha a kimosás még ugyancsak kisfokú, de az alkáliák egy részét már eltávolítja,,

úgy az oldat savanyúvá válik. Ebben a közegben a vasszilikátok klorittá, szerpentinné,

egyéb ásványok szericitté, esetleg epidottá alakulnak, vagyis a kzet zöldkövesedik.

Az ilyen módon keletkezett kzetfajt metavulkanitos propilitnak nevez-

hetjük (klorovulkanit-stádimn). Ez a propilit fajta — eltéren az elz fejezetben leírt

hipovulkanitos propílíttól — nem alkot önálló szubvulkáni tömegeket, hanem a telérek

mentén gyakran éles határ nélküli vékonyabb sávok alakjában jelenik meg. Szabó J.

9. ábra. Telérhasadék záródásai és
az elemvándorlás iránya. Magya-
rázat: 1. tektonikai nyomás: 2.

elemvándorlás — Die Schliessung dér
Gangklüfte und die Richtung dér
Migration. K r k 1 á r u n g ,

1 . Tek-
tonischer Druck, 2. Elementenwan-

derung
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[27], majd Rosenbusch H. [10], B ö c k h H. [28], Nakovnik A. [29],

Bányai J. [30] ésTreiber J. [31] a propiliteknak ezt a fajtáját vizsgálták és

tekintették a propilitesedésre általában jellemznek. Míg a hipovulkanitos propilit

fképpen eredetileg nedves üledékes környezetben jelentékeny kontaktövvel körülvéve

jelenik meg (Erdélyi Érchegység és Gutin, lásd pl. [53]), addig a metavulkanitos propilit

néha ugyanezen hegységek metamorf folytatásában [Gyulai Havasok, 54, 55] található.

8. Rendszerint még az oxivulkanitos és klorovulkanitos stádimn eltt megindul

a vasvegyületek részleges kioldása is, miáltal kifakult, világos leukovulkanitok jönnek

létre, amelyeket megkülönböztetésül az exometamagmásan képzdött - fentebb említett

hasonló kzetektl, endoleukovulkanitoknak nevezünk.

Ilyenkor a piroxének közül is elbomolhat a kevésbé stabilis augit, míg a hipersztén

megmarad. Az eredeti augit-hiperszténandezit ilyen exogén átalakulását hipersztén-

andezitté mutatja a XXI. tábla 1 . fényképe. A színes szilikátok szerint különböz vulká-

nitok tehát nemcsak endogén magmás differenciáció útján keletkeznek, hanem exogén

módon is, egyrészt a különböz kristályossági fokoknak megfelelen, másrészt részleges

«lbomlással.

9. A kimosási folyamat fokozatosan a kóvasav kioldásához vezet, miáltal a leuko-

vulkanit átmegy az
,
.agyagosodó” különféle hidrovulkanitokba.

A hidrovulkanitok sorában az els tag a még lúgos közegben keletkez hidro-
termális bentonit. Ilyen kzeteket ismertettek Szék y né Fux V. [32]

,

továbbá Kulcsár E. [33] a Tokajhegyaljáról, Komlóskáról. S z é k y n é utalt

arra, hogy hidrotermális bentonit nemcsak riolitból, hanem andezitbl is képzdik.

Fontos adatokat közölt ilyen kzetekrl Földvári A. [341.

10. Még ersebb kimosás esetében az alkáliák teljes eltávozásával határozottan

.savanyú közeg jön létre, amilyenben a kovasav további kimosásával kaolin képzdik.

Az érctelérek mentén sok helyen ismeretes kaolinosodás tartozik eme endo-

metavulkanitos kaolinképzdmények sorába [lásd pl. P á 1 f y leírásait, 20].

A tektonikai övekbsn történ kzetszéttöredezés hatására szabálytalan

tektonikus lávabreccsa képzdik, regionálisan pedig szabályosabb három egy-

másra merleges irányú litoklázisrendszer kifejldésével gömbös elválású vulkánit

(lásd VII. fejezetet) keletkezik. Ezekben, valamint az igazi agglomerátumokban is az ol-

datok fokozódó hatására kifejldlietnek az imént ismertetett opacitos, leukovulkani-

tos, oxivulkanitos, klorovulkanitos, karbovulkanitos, montmorillonitos és kaolinitos

hidrovulkanit stádiumok (16. ábra, 196. o.)

1 1. E metavulkanitos kzetfajták a tektonikai övékben gyakran egymás mellett

egy kzettömegen belül is megjelenhetnek, a friss kzetdarabok szemnagyságának

látszólagos csökkenése közben. Ilyenkor a nagyobb darabok még friss vagy opacitossá

sötétedett állapotban vannak, míg az apróbbak az oxi-, kloro-, leuko-, a legkisebbek

esetleg karbo- vagy hidrovulkanitos stádimnban. Ily módon az eredeti lávakzet, st
eredeti agglomerátum is szemnagyság csökkenéssel p s z e u d o a g g 1 o m e r á t u ni ni á

alakulhat, amely kezdetben még durvább-szem niononiikt agglomerátum, késbb típusos

poliniikt agglomerátum képét ölti (10. ábra). Az igazi agglomerátumokhoz való hasonla-

tosságot növeli az a körülmény, hogy a különböz stádiumokban lev kzetrészletek

az átalakulási sor jellemz minségi ugrásai következtében éles határral különülnek el

egymástól, st azokat különösen kezdeti stádimnokban feltn reakciós szegély is

elválaszthatja (XXI. tábla, 2.).

Gondos vizsgálattal azonban a földtani összefüggésbl kiszakított egyes darabokon

is lehetséges a pszeudoagglomerátmn megkülönböztetése az igazi agglomerátumtól.

A pszeudoagglomerátumokat jellemzi a szemcsék szabálytalan határának ujjas elága-

zása, a folyási textúra irányának folytatódása a különböz szemcséken keresztül, a rész-
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ben töréses sík, részben gömbös-domború felülettel határolt friss (pl. szürke andezites)

kzetrészletek kiemelkedése a különböz bomlási stádimnokban lev többi kzetanyag-
ból (10. ábra).

Ez a tektonikus pszeudoagglomerátum a lávakötés agglomerátu m-
t ó 1 (agglomerátiunos lávától) világosan megkülönböztethet. A lávakötés agglomerá-

timiot [52] ugyanis P a n t ó G. szíves szóbeli közlése szerint a következleg lehet

jellemezni : 1 . A lávában a belehulló agglomerátum tömbök-szemcsék fluidálisan ren-

dezkednek el. 2. Az agglomerátumot a láva helyenként beöblösödések alakjában is

rezorbeálja. 3. Az agglomerátum
szemcsék-tömbök bemélyedések alak-

jában mállnak ki a keményebb láva-

kötanyagból. (Ezzel szemben a

tektonikus pszeudoagglomerátumban

éppen a nagyobb, friss agglomerátum-

szer részek emelkednek ki a lágyabb

kötanyagszer részbl.)

A bomlás további elrehala-

dásával a látszólagos szenmagyság
annyira lecsökkenhet, hogy a pszeu-

doagglomerátumból pszeudotufa
keletkezik. Az újabban túlságosan is

divatossá vált ignimbritek egy részét

Pantó G.-ral együtt hajlandók

vagyunk ilyen eredeteknek tekinteni.

Székyné Fux V. hozzá-

szólásában utalt arra, hogy az itt

ismertetett felfogás szerint tulajdon-

képpen legalább is 5 faja van a tágabb
értelemben vett pszeudoagglomerá-

tumnak : a tektonikus lávabreccsa,

a folyási lávabreccsa, a lávakötés agglomerátrmi, a láva és egyéb kzetek át-

rakodásából származó piroklasztitoid és a most leírt metavulkanitos pszeudo-

agglomerátum. (Emellett még a vastag vulkánit lejttörmelék is hosszantartó át-

nedvesedés, mállás hatására, különösen a kis lejtszög részeken ugyancsak szelektív

bomlással pszeudoagglomerátum-szer polimikt terméket hozhat létre). Szorosabb érte-

lemben pszeudoagglomerátumnak azonban csak a tektonikus metavulkanitos pszeu-

doagglomerátmnot nevezzük.

Minthogy a tektonikai mozgások leggyakrabban az eredetileg is nagy szilárdsági

különbségeket mutató kzethatárok mentén váltódnak ki, ezért a pszeudoagglomerátum

képzdése gyakran éppen a lávapadok közé ékeld tufás — igazi agglomerátumos
szintek mentén jelentkezik. Az igazi és álagglomerátum ilyen módon gyakran térbelileg

is szorosan összekapcsolódik, megnehezítve az agglomerátum képzdésének felismerését

(11. ábra). A VIII. fejezetben tárgyalandó vulkáni beszakadás! szerkezet kifejldésekor

a vízvezet piroklasztitszintek csuszamlási felületekké alakulhatnak, ami a pszeudo-

agglomerátum kifejldését ezek mentén nagymértékben elsegíti.

A lávakzeteknek pszeudoagglomerátummá, ill. pszeüdotufává való átalakulása

nagy figyelmet érdemel a vulkáni hegységek földtana szempontjából. Ilyen kzeteknek
igazi vulkáni agglomerátum, ill. tufaszintként értelmezése alapján sokszor állapítanak

meg helytelenül sok erupcióciklusból álló bonyolult erupciós sorozatot. E vonatkozás-

ban elég itt a Tokaj—Eperjesi hegység példájára hivatkozni [45, 46, 47].

C2ZZ1

10. ábra. A zöldk és oxianaezit viszonya
a pszeudoagglomerátumban. Magya-
rázat: 1 . oxiandezit, 2. zöldköves an-
dezit, 3. világos (hidro) andezit — Ver-
háltnis von Propylit und Oxyandesit im
Pseudoagglomerat. Erklárung: 1.

Oxyandesit, 2. Propylitisierter .t^ndesit,

3. Heller (Hydro-)Andesit
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A pszeudoagglomerátum képzdés felismerése sok eddig vulkanológiailag ért-

hetetlen jelenség megfejtését is adja. Az andezitláva ujjas s egyéb különleges „benyomu-

lás! módja az agglomerátmn közé” — aminek jellemz ábráit többek közt V i g h G y.

[66. p. 657 és 659], továbbá Favorszkaja M. A. [68, p. 73—76] adta — ilyen

szelektív pszeudoagglomerátrmi-képzdésként kielégíten értelmezhet.

Vadász F. és Földvári A. hozzászólásaikban utaltak arra, hogy a

piroklasztitok egy részének pszeudoagglomerátumkénti kimutatása a földtani tör-

ténés, a különböz szintek egymásutánja megállapításának elsikkadásához vezethet.

11. ábra. Igazi piroklasztit.szint két lávapad közt
ta), fokozatosan vastagodó pszeudoagglomerátum
szegélyt kap (bt . Magyarázat: 1. lávaközet, 2.
valódi piroklasztit, 3. pszeudoagglomerátum, 4. víz-

szivárgás, 5. vulkáni beszakadásos szerkezeti csu-
szamlás — Echtes Pyroklastit zwischen zwei Lava-
bánken (a) erhált eine Hülle von Pseudoagglomerat
von allmáhlich zunehmender Máchtigkeit (bi

.

Er-
k 1 á r u n g : I

. Eavagestein, 2. Echtes Pyroklastit,.
3. Pseudoagglomerat, 4. Wassersickerung, 5. Struk-
turelle Rutschixng durch Einbruch des vulkanischen

lUnterbaus.

Ezt a veszélyt a pszeudoagglomerátum-övekbe ékeld esetleges igazi piroklasztitszintek

gondos elkülönítése csökkenti, st a pszeudoagglomerátum kimutatása a posztvulkáni

hegységszerkezet f irányainak, a VIII. fejezetben ismertetend vulkáni beszakadás!

szerkezetnek elemzését teszi lehetvé.

12. Az agyagos hidrovulkanitok képzdése jelentékeny mennyiség kova-
sav felszabadulásával jár. Az opált, kalcedont, jáspist, valamint kvarcitosodott meta-

és hipovulkanitokat, st bizonyos kvarcteléreket eddig nagyobb részben felszálló endogén

kovás oldatokból-gzökbl származtatták. Minthogy azonban ezek túlnyomóan a hidro-

vulkanitos tektonikai övék, ill. telérek mentén jelentkeznek, ezért nyilván ugyancsak

uralkodóan exogén módon, a hidrovulkanit képzdéssel kapcsolatban, a felszín közelé-

ben jöttek létre.

13. A hipovulkanitos transzvaporizációs jelenségekkel, valamint a tektonikai

övék és telérek mentén jelentkez metavulkanitos átalakulással kapcsolatban a kör-

nyez kzetekbl nehézfém ionok is kioldódnak. Ez a felszín közeli származású oldott

fémtartalom is hozzájárul az önálló érctelepek létrehozásához, hasonlóan a szilikát-

magniában inkongruensen kötött és a magma aktiválódásakor mobilizálódó aszcendens

nehézfém ionokhoz. A nemesfémek esetében a felszín közeli oldási folyamatot az oxidáció-

nagymértékben megkönnyíti, amint azt a cementációs öv keletkezése is mutatja. Emellett

egyes fémek, elssorban az arany nyomelemes koncentrációja a szerves anyagokat
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tartalmazó üledékes kzetekben nagyobb is, mint a magmás kzetek átlagában. Nemes
fémek tehát viszonylag nagy mennyiségben kioldódhatnak a felszín közeli kzetekbl
és innen a hipo- és metavulkanitok képzdésekor a magmába vándorolhatnak, végül

fleg az érctelérekben jelenlev ércásványcsirák körül kiválhatnak. A ,,magmás”
ércteléreket ezért — legalábbis részben — nem tekintjük tisztán magmás eredet
monogén képzdményeknek, hanem bennük endogén és exogén elemeket egyesít

vegyesszármazású poligén érctelepeket látunk. E) felfogást elz geoenergetikai

vizsgálatok [39] és Germanov [42] megfigyelései is alátámasztják.
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12. ábra. Mészalkáli-effuzivumok — Ervveiterung des Systems dér Kalkalkali-Effusivas

Egyelre elssorban a fiatal propilites arany-ezüst formáció esetében valószín

sitiiétjük ezt a folyamatot.

Ha a propilites anyagbevitellel szemben a kaolinit képzdésre jellemz kimosás

kerül túlsúlyba, úgy a metavulkanit-övben az ércképzdés csekélyebbé válik (Gyön-

gyösoroszi).

Az eddig megismert hipo- és metavulkanitok rendszerét a 178. old. táblázata,

helyzetét a víz és szilíciumtartalom függvényében a 12. ábra szemlélteti.

VI. A magmaprovincíák származása

Az elz fejezetekben kifejtettek szerint a közelebbrl vizsgált esetekben a magma-
titok víztartalmának túlnyomó része exogén eredetnek adódott. Viszont jelentékenyebb

mennyiség mélységi eredet magmás víztartalmat eddig egyetlen esetben sem sikerült

bizonyítanunk. Pedig számítani kell a tulajképpen! eredeti magmás vízen kívül a nagyobb
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mélység üledékes eredet kzetekbl származó profundus víz transzvaporizációs hatá-

sából ered „magmás” víztartalommal is.

Azok a kísérleti vizsgálatok (pl. Goranson [40] ), amelyek a magma víztartal-

mára vonatkoznak, nem a magma eredeti tényleges vízmennyiségét adják meg, hanem

azt mutatják, hogy a magma különböz viszonyok között maximálisan mennyi vizet

vehet fel.

A hawai vulkánosság kitn ismerje, Jagg a r legújabban [41] arra az ered-

ményre jutott, hogy a lávában jelenlev víz nem eredeti mélységi képzdmény, hanem

a magmában jelenlev hidrogénnek a felszín közelében történ oxidációjából származik.

Geoenergetikailag sem valószín, hogy a gyenge kötéseket létrehozó kispotenciáh'i

hidrogén képes volna nagyobb mennyiségben megszerezni az oxigén anionokat a szilícium

és egyéb nagy potenciálú ionok ell. Az OH-kötések és a víz a magmában nagyobb

mennyiségben fleg csak akkor jöhetnek létre, ha a magma oxigén tartalma a felszín

közelében exogén módon megszajiorodik.

Itt csak éppen megemlíthetjük, hogy a magma fontosabb más könnyen illói,

elssorban a széndioxid és a kénvegyületek ti'ilnyomó része tekintetében is valószínü-

síthetnek látjuk a részben exogén származást. Erre a karbo- és metavulkanitokkal

kapcsolatban mondottakon kívül, elz irodalmi utalásokkal is rendelkezünk ;42].

A földkéreg mai, ersen differenciálódott állapotában kevéssé is valószín, hogy

a mélybl nagymennyiség könnyen illó szállhatna fel. A Geokémia cím könyvemben

[38] kifejtett felfogás szerint a fiatal magmák aligha származtathatók a földkéreg si
izzónfolyó magmás anyagának maradékából, és így a fiatal magmák túlnyomó része

nem juvenilis, hanem anatektikus eredet. Ennek megfelelen könnyen illó tartalmuk

is tiilnyomóan nem endogén, hanem fleg exogén származású.

Mindebbl valószínnek látjuk, hogy a magmás víz túlnyomó része exogén

eredet.

Ez a felfogás földtani — nagytektonikai alátámasztást nyer a S t a u b-féle

,,Verschluckungstheorie”-ben és annak H o r u s i t z k y F. által továbbfejlesztett

alakjában, valamint a ,,profundus víz” fogalmában [50].

P a n t ó G. rámutatott, hogy a mexikói Paricutin vulkán esetében olyan elszálló

vízmennyiséggel kell számolni — (970 millió tonna kifolyt lávához 44 millió tonna

könnyen illó!) —
,
melyet a mélységbl juvenilis módon származtatni nyilván nem lehet.

Ebben a megállapításban is az itt kifejtett felfogásnak alátámasztását láthatjuk.

Ily módon bizonyos mértékig visszatértünk Ern ,,vízmentes magma”
feltevéséhez, amelyet annak idején a víznek a lávában való közvetlen kinmtatása miatt

el kellett ejteni. A láva vízének exogén oxidációs és transzvaporizációs származtatása

a kérdést új megvilágításba helyezi és a B r u n-féle okfejtés egyes pontjait újból

érvénybe helyezi.

. A magma fejldését és ún. differenciációját tehát nagymértékben befolyásolják

az exogén eredet anyagok. A transzvaporizációval a mellékkzetbl a magmába hatoló

kovasav és alkáliák a gyrt övék típusosán ,,pacifikus” biotit-dioritos, trondhjemites

nedves kzetsorozatainak (G o 1 d s c h ni i d t), valamint andezites-dácitos-riolitos

magmaprovinciáinak létrehozásában dönt szerepek. Ebben a tényleges asszimilációnál?,

kzetbeolvasztásnak az ismert henergetikai nehézségek miatt is kisebb szerepe van,

mint a transzvaporizációnak. Az alkáliprovinciák mészkasszimilációval elsegített

fejldésében is elször széndioxidos transzvaporizáció történik s csak ez vezet a nagyobb

mérv igazi asszimilációhoz. Alkáli jelleg magmák transzvaporizációs képzdésére

példa lehet a spilitesedés, a Lahn-terület keratofirjainak, továbbá a kaersuti (Grönland)

kréta homokkben megmerevedett peridotitba zárt alkáli pegmatitoknak a 181— 182. és

185.- oldalakon leírt laterálszekréciós keletkezése.

1
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Általában a kontinentális és beltengeri eredet káliumban gazdag közönséges

agyagos márgás kzetek transzvaporizációs hatása a káliinagmák, vagyis a leucitos

kzet provinciák képzdését segíthetik el (olasz vulkánosság, keletafrikai törésrendszer '

vulkánjai stb.). Viszont a nátriumban gazdag grauwacke-szer óceáni üledékek, ül. a

tengervíz transzvaporizációs hatása a spilites-keratofíros nátronkzetek képzdését i

támogatja.

Az itt kifejtett felfogást Földvári A. hozzászólásában szellemesen azzal :

jellemezte, hogy a vizsgálatok szerint a magma sorsa nincs predesztinálva a mély-

ben, hanem ennek kémiai összetétele fejldésében a környezetnek van lényeges szerepe ;

a magma elemháztartása autarchiás, a magma sok jellemz alkotórészét a környezetbl i

szerzi be. K o c h S. professzor szavai szerint pedig az új felfogásban az nyer kifejezést,

hogy a magma kristályosodása közben nemcsak kilehel, hanem a környezetbl fel is

szív fontos alkotórészeket.

VII. A vulkáni kzetek fontosabb litoklázis típusai és azok eredete

A vulkáni kzetek exogén — vulkáni és szubvulkáni — kémiai változásainál

jóval általánosabbak azok a fizikai változások, amelyek a magma felhatolása után,

a kihlés során és a késbbi tektonikai folyamatok útján (lásd a VIII. fejezetet) létesülnek.

A magma (láva) kihlésével kapcsolatosan összehúzódási repedés rendszer '

keletkezik, amely kezdetben gyakran olyan finom, hogy csak utólagosan, metamagmá-
|

san, a felszíni oxidáció és hidratáció hatására aktiválódik jól felismerhet srbb kzet-

elválások rendszerévé. !

1. Bázisos hígfolyó lávák nagykiterjedés lávatakarói az alulról és felülrl ható

kétoldali lehlés következtében a fkiterjedési irányban, vagyis kb. vízszintesen össze-

húzódni törekszenek. Ezáltal a lávalepényre merleges, rendszerint három irányú repedés-
j

rendszer képzdése akkor jár minimális energiafelhasználással, ha az nem összefüggen,
|

hanem szabályosan megszakadozva fejldik ki (13. ábra). Ilyen módon ui. egyrészt
^

1/3-ad annyi repedés keletkezik, mintha ugyanazok a repedések összefüggek volnának, 1

másrészt hatágú elválási csillagokat alkotó 60°-os élszög háromoldalú oszlopok (13.

ábra, b) helyett háromágú elválási csillagokat alkotó 120°-os élszög hatoldalú oszlop-

rendszer (13. ábra, a) jön létre. Az oszlopokra merlegesen a régi feltevésnek megfelelen

valóban kihlési centrumok keletkeznek, de ezek — legalábbis részben — következ-

ményei és nem okai az oszlopos elválásnak.

A vulkáni kürtkben is megfigyelhet néha oszlopos elválás. Ez a kürt irá-

nyával párhuzamos lehet, Varjú Gy. és Vidacs A. szóbelileg közölt megfigyelései

szerint. A magma összehixzódása ilyenkor itt is nagymérv. Aktív vulkáni állapotban

ui. a kürtre a felhatoló magma nyomása hat, lehléskor pedig nemcsak ez a nyomás

sznik meg, hanem a lehlés térfogatcsökkenést is létrehoz.

K 1 ü p f e 1 [15i viszont általában a felületre merleges oszloposságot figyelt meg

(14. ábra, a), s így a függleges kürtkben vízszintes oszloposságot ábrázolt (14. ábra, b).

Ennek a kürtvel párhuzamos említett oszlopossághoz való viszonya még tisztázatlan.

« A kürt, ül. lávatakaró oszlopos elválása nincs kizárólag bázisos lávához kötve.

Megjelenhet az exogén könnyen iüók következtében hígfolyósabbá vált savanyu kze-

teken is. (Pálházai oszlopos elválású perlit (15. ábra), fényképét Tokody E.

szívességének köszönöm.)

2. A vizkózusabb neutrális magmák izometrikusabb tömegeket alkotnak. Ezek

lehlése a lávatakaróktól és lávatábláktól eltéren egyoldalú. A lehlés közben a fel-

színnel párhuzamos, szilárdabb, hidegebb kzetlemezek különülnek el a melegebb belsbb

részektl. így keletkezik a pados elválás, amely fleg andezites lávatakarókoru
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és lakkolitok fels peremein jelentkezik. Minthogy a bázisos lávatakarók szélein is az

egyoldalú lehlés uralkodik, ezeken is létrejöhet az oszlopok övén kivül pados elválású

szegély. Ezt a feltevést jól alátámasztja Lengyel E.-nek az a megfigyelése, hogy

o, b,

13. ábra. A hatoldalú oszlopos elválás képzdése — Lntstehung dér hexagonal-koluninaren Absonderung

74. aöra. aj Különféle alakú intruzívlávapárna 74. ábra. b) Intruzív bazaltkorong (sill = magmatábla)
oszlopos elválása K 1 ü p f e 1 után— Sáulige oszlopos elválása K 1 ü p f e 1 után — Scheibenförmi-
Absonderung in kavakissen verschiedener ger intrusiver Basaltkörper (sill = Mabmatafel) mit

Form, nach Klüpfel sáuliger Absonderung (nach K 1 ü p f e 1)

pados elválás rendszerint csak a vastagabb lávatömegeken figyelhet meg, a láva-

folyásnak a meredekebb lejtkön kivékonyodott szakaszain nem. Tartósabb hmérsék-
leti lejt ni. csak a vastagabb lávatömegeken fejldhet ki.

3. Ha a padosság emlitett keletkezéséhez a tektonikai húzó igénybevétel járul,

úgy két elválás! irány képzdik, amely vízszintes vagy ferde irányú oszlopos elválást

3*

á
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eredményezhet. Ennek példáját a tályai Kopaszhegy andezit kbányájában figyelhetjük
meg.

4. Ha a neutrális lávakihlési pados elválásához tektonikai nyomás következtében
két további egymásra kb. merleges litoklázis rendszer kifejldése járul, úgy a három

15. ábra. Oszlopos elválású perlit, Pálháza, Somtetö Tokody b- felvétele — Perlit mit saulenartiger
Absoiiderung (Aufnahme von I,. T o k o d j')

nagyjából egymásra merleges litoklázis irány kockás elv'álást eredményez. A három
irány találkozásánál keletkez sarkok jóv^al kevésbé stabilisak, mint a két irányú litoklázis

elmetszdési élei. E sarkok meglazulásáv'al a litoklázisból kiinduló hidratációs, ill. redox-

v^áltozások következtében gömbös elválás fejldik ki, amilyent a kszén eseté-

ben (Komló) már régebben leirtunk [43, 44 1
. Az ilyen gömbös elválású vatikánitokat

nem egy esetben agglomerátmnként értelmezték és térképezték. A gömbös elváláshoz

16. ábra. A pszeudoagglomerátumképzödés fázisai — Phasen dér Pseudoagglomeratbildmig
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járuló fokozottabb kémiai hatás ui. gyakran pszeudoagglomerátum képzdéséhez vezet

(16. ábra). A To*kaj—Eperjesi-hegység nagyobbszámii erupciós ciklusainak feltevése

[45, 46, 47j nagyrészt az ilyen pszeudoagglomerátunioknak igazi piroklasztikumként

való értelmezésébl ered.

5. Savanyú riolitos kzetekben Varjú G y. szerint a folyási irány áramvonalai-

val párhuzamosan függleges repedés rendszer keletkezhet, a vizkozus láva egyes

folyási sávjainak megfelelen. Lehetséges, hogy a nedvesség tartalom egy részének

elpárolgása a felszínen ugyancsak hozzájárul ennek az elválásnak a létrehozásához.

A folyásiránnyal párhuzamos függleges litoklázis rendszer azonban andezitben is

kifejldhet, P e s t y L. vSárhegy-i (Gyöngyös) megfigyelései szerint.

VIII. A település mérése lávakó'zetben

A vulkánitok litoklázisainak genetikai értelmezése alapján olyan tektonikai eljárást

dolgoztunk ki, amely a vulkáni hegységekben annyira hiányzó települési (dlési) mérések

helyettesítését teszi lehetvé. Említettük, hogy a kihlési pados elválás eredetileg pár-

huzamos a felszínnel, tehát nagyjából éppúgy vízszintes, vagy enyhe dlés, mint ahogy

az üledékes kzetek rétegei is nagyjából vízszintesek. A vulkáni kíjpok maximálisan

33°-os lejtinek megfelelen ezek fekvése is eredetileg tvxlnyomóan e szögértéken belül

marad. Az új hegységszerkezet kialakulása után tehát a lávaszármazású kzetek kihlési

pados elválásának lejtési irányait két komponens határozza meg : az eredeti felszínnel

párhuzamos irány és az utólagos elmozdulással keletkezett ,,tektonikai” irány. Ahogyan
tehát az üledékes kzetrétegek tektonikailag felvett helyzete, a dlés irányának alapján

a hegységszerkezet megállapítható, éppen úgy a kihlési pados lávák lejtésirányaibó)

a) / 1

// Z

17. ábra. Andezit pados elválási lejtés irányok változása, a) Gyöngyös É-i Farkasmály-i régi hátsó k-
fejt, bj ^látrahaza és Mátrafüred közti kfejt. Magyarázat: 1. andezit pados elválásának lejtés-
irányai (dlés), 2. magassági vonalak — Veránderungen in den Neigungen von ,,bankigen” Abkühlungs-
(Absondefungs-)fláchen im Andesit. a) Altér hinterer Steinbruch Farkasniály, Gyöngyös, 61 Steinbruch
zwischen Mátraháza und Mátrafüred. Erklárung: 1. Neigungsrichtungen dér bankigen Absonderung

im Andesit, 2. Isohypsen
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is levezethet a vulkáni hegység tektonikai szerkezete és egyes lávaformációinak egy-

mással való összefüggése.

A pados elválások ilyen alkalmazásának gondolata njdlván nem itt merül fel el-
ször — Földvári A. is foglalkozott vele — . ^Módszerként való rendszeres alkalma-

zásához különféle \mlkáni kzetelválások genezisének tisztázása, a pados elválásoknak

az egj’éb litoklázisoktól való elkülönítése, a pados elválások lejtésirányának az eredeti

felszín által meghatározott ingadozásának vizsgálata és ezeknek a szomszédos igazi

rétegzdésekkel való összehasonlítása volt szükséges.

A lávapadok elválási irányainak ingadozását átlagban maximálisan J^45°-nak

találtam (17. ábra), az átlagértékeinek a rétegdléssel való egyezését pedig 3kl5°-on

belül mértem. Mindezek alapján a pados elválás mérése a tektonikai szerkezet kiértékelé-

sére kielégít pontossággal felhasználható.

A lávakzetek pados elválásának lejtésiránya olyan dinamikus adatot szolgáltat,

amely lehetvé teszi a vulkáni hegységekben is a gyors és ésszer földtani térképezést.

Az új eljárást munkatársaimmal ismételten eredményesen kipróbáltam.

Minthogy az oszlopos elválás az egykori felszínre, ill. kürt irányra merleges

helyzetet jelöl, ezek mérése elvben ugyancsak felhasználható a hegységszerkezet tanul-

mányozásához. Ez esetben dlésadatként az oszlopokra merleges sík helyzete hasz-

nálandó.

IX. A vulkáni hegységek beszakadás! szerkezete

Az új eljárással három vulkáni hegységünk esetében sikerült eddig nagyjából

a hegységszerkezeti viszonyokat körvonalazni. ^lindhároni esetben meglep módon az

aktív vulkán szerkezetével csaknem ellentétes negatív szerkezetet nyertünk, amelyekrl

külön dolgozatokban számolunk be.

Az ilyen negatív hegységszerkezet keletkezése elvileg is alátámasztható. A magma-
kamra kiürülése után ui. a kamra helyén negatív nyomás keletkezik, amelynek követ-

keztében felette beszakadás! szerkezet jön létre.

A vulkáni beszakadás néha a felszínen is észlelhet a közismert beszakadás! kaldera-

képzdés alakjában. Ehhez túlnyomóan egyszeri hirtelen nagy anyagszolgáltatású

erupció szükséges, bséges gz-gáztartalommal és nem túlságosan mély magmakamrá-
val [49]

.

Nagy mélység és folyamatosabb anyagszolgáltatású magma-kamra beszakadása

viszont a felszín felé csak elkésve és csökken mértékben, többnyire fokozatosan kifej-

ldve jelentkezik. Az ilyen szerkezet beszakadásos jellege a felszínen a vulkáni feltöltdés

miatt csak bizonyos fokú lepusztulás után észlelhet (Mátra). Ugyancsak nem jelentkezik

a felszínen kalderaképzdés, ha nagy vagy kismélység magmakamrából ismételt vagy

csaknem folyamatos erupciókkal egj'szerre csak kevés anyag ürül ki (Hawai-Vezúv) [49].

Xag^Tnélység rövid élet vulkáni mködés is kaldera képzdés nélküli utólagos besza-

kadást eredményez (Balaton-vidéki bazaltok tölcsérszerkezete).

A vulkáni beszakadás! szerkezet tehát meglehetsen általános jelenségnek látszik

és a vulkán nagymérv'ü metavulkanitos átalakulásához vezet. A ,,magmás” ércesedés

nyilván ugyancsak összefügghet a szerkezet kialakulásával.

Természetesen a beszakadás! szerkezetektl szigorúan külön kell tartani azokat az

elmozdulásokat, amelyeket a vulkanizmustól független regionális tektonizmus hozott létre.

Az elmondottak értelmében a vulkáni hegységek vizsgálatának olyan új módját

igyekszünk kialakítani, mely hasonlólag egyes elzkhöz komplex kzettani-teleptani-

rétegtani és tektonikai megfigyeléseken alapul, de különbözik azoktól abban, hogy a

komplex-vizsgálat adatait egymással való összefüggéseikben elemzi.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — TAFELERKLARUNG

XXI. tábla — Taté XXI.

1. Sötét, friss augitos hipersztén andezit és ennek világos augitot alig tartalmazó hipersztén

leukoandezites kioldás! terméke. (22 x )
— Dunkler, frischer, augitführender Hypersthenandesit und

dessen leukoandesitisches fást vollkommen augitfreies .\uslaugungsprodukt, (22 x ).

2. Andezitláva eredet pszeudoagglomerátum az opacits stádiumban lev épebb andezit részek
körül leukovulkanitos szegéllyel, valamint oxi-, leuko- és kloroandezit állapotú részekbl álló ál-kötö-

anyaggal (természetes nagyság) — Pseudoagglomerat aus Andesitlava mit leukovulkanitischer Umran-
dung um frischere, opazitisch'e I’artien des Andesits, sowie mit einem Pseudo-Bindemittel aus O.xy-,

Leuko- und Chloroandesit (Natürliche Grösse).
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Neue Untersuchungen in dér tertiáren Vulkanzone dér Kárpátén

Dr. Prof. E. SZÁDECZKY-KARDOSS
Akademiker

Neue Untersuchungen in dér tertiáren Vulkanzone dér Kárpátén führten zr
Erkenntnis einer selír verbreiteten Rückwirkung dér sandig-tonigen, mergeligen, pyro-

klastitischien Nebengesteinen und Kohlén auf das Magma. Diese Rückwirkung, welche

als Transvaporation bezeichnet wird, vermag die cheinische Zusammensetzung und
Differentiationsrichttmg sogar von machtigen Magmakörpern grundsátzlich zu verán-

dem. vSerpentine, gevásse Propylite, Analzimbasalte, Analzimdiabase, Krinanite, Tesche-

nite, Weilburgite, Lahn-Keratöhpyre, Alkalipeginatite, Lugarite, Analzimsyenite, femer
Perlite, Pechsteine, Bimssteine usw. entstehen teils oder im ganzen unter Mitwirkung
dieses Prozesses. Sie bilden keine gewöhnlichen Orthomagmatite, sondern Gesteine,

die durch eine starke Erweiterung dér Kristallisationsteniperatur bis ins hydrothemiale

Bereich entstanden sind.

Es werden andererseits systematische nachtrágliche Uniwandlungen dér \ ulkanite

besprochen und dabei neue Gesteinstypen, wie Oxymetavulkanite, Ueukovulkanite,

Chloro- und Hydrovnilkanite, femer Pseudoagglomerate usw. beschrieben.

Die Bedeutung dieser neuen Begriffe bezüglich dér Systematik dér Magmatitén
wird kurz auch beschrieben.

Die Entstehung dieser Gesteine steht in enger Beziehung zr Entwicklung ver-

schiedener Kluftsysteme dér Vulkanite, dessen systematische genetische Beschreibtmg

ebenfalls versucht wird.
Da diese Arbeit als Einleitung zr neuartigen Untersuchung dér (sub-)vulkanischen

Gebirge bestimmt ist, wird endlich dér Einsenkungsbau dér Vulkangebirge besprochen

und eine neue Methode zr tektonischen Untersuchung solcher Gebirge beschrieben.



J ÉGLENCSÉS-LEVELES ÁLLÓTUNDRA JELENSÉGEK
MAGYARORSZÁGON

Dr. KRIVÁN PAl^»

Összefogla'ás : A magyarországi tundrajeleiiségek vizsgálata egy sajátos állótundra kifejldés
felismerését eredményezte. A vizsgált jéglencsés-leveles, limonitsávos tundrajelenség laza, karbonát-
szegény homokterületeken mutatkozik. Egyetlen tanulmányozott, de származásában vitatott kifejldése
,,kovárványos homok” elnevezéssel került be az irodalomba. A ,,kovárványos homok” képzdésénél
ismétld holocén futóhomokmozgásra és talajképzdésre, valamint e kettnek — a viták során felismer-
hetetlenségig összebonyolitott — változataira gondoltak.

A futóhomokon kifejldött nyírségi ,,kovárványos homok” azonban a jéglencsés-leveles állótundra
jelenségek csoportjába tartozik, éppúgy mint azok a ,,kovárványos” kifejldések, melyek tetszleges
korú (de sohasem holocén) és származású homokuledékekjfelszinén, országszerte, általános jelenségként
mutatkoznak.

A jéglencsés-leveles állótundra kifejldések jellemvonásai : 1
.

jéglencséket-jégleveleket körül-
vev linionitos sávok lefutása zegzugosan, hullámosán követi az egykori térszínt. 2. A limonitos sávok
2—3 m mélységig mutatkoznak fokozatosan ritkuló rendben. 3. A felszínnel azonos vagy közel azonos
lefutású, finomabb szemcseösszetétel rétegek elsegítik a limonitos színezdést, a homokszemcsék vasas
összecenientálódását. 4. A sávok lefutása független a felszínnel jelentsebb szöget bezáró réteglaptól
vagy törési síktól. A színezdés epigén jellege biztosan felismerhet. 5. sávok csak akkor fejldnek ki,

ha áz osztályozott homok a limonitsávozottság mélységi kiterjedéséig egyöntet, lenyeges anyagváltozást
nem mntat. Egyes esetekben kifejldnek durvább.szem homokon, kavicsos homokon is. 6. A limonit-
.sávozottság kifejldését megakadályozzák a felszinközelben települt vízzáró rétegek, ekkor helyettük
jellegzetes jégzavargásos (krioturbációs) település áll el a vízátereszt és a vízzáró rétegek határán.
7. Karbonátos homokterületeken limonitsávos kifejldés ismeretlen.

Jéglencsés-leveles állótundra jelenségek kialakultak löszfelszínen is. A lösz szemcseösszetételének
és általános mésztartalmának, eredeti rétegzetlenségének megfelelen limonitsávozottság nélkül. Ezek
a homokterületeken kifejldött jéglencsés-leveles állótundra jelenségekkel egj'ütt a magj’arországi plesizto-
cén értékes állapotjelz kifej ldé.sei.

Csaknem egy évtizede tart a nyírségi ún. ,,kovárványos homok” vitája. A vál-

tozatos származási magyarázatok [3, 15. 11, 14, 12, 4 stb.] egyike sem adott megfelel,

elfogadható keletkezési értelmezést, tehát a tágabb értelemben vett Nyírség futóhomok
szelvényeinek jellegzetes limonitsávos színezdését nem tudjuk összhangba hozni a

közkelet magyarázatokkal. E származási fejtegetések a ,,kovárványos homok” sárga

és barna rétegeinek együttesében alulról felfelé gyarapodó, szabvány-rétegsort láttak.

Az egymásutániság, a rétegtani sorrend elve egymást követ talaj -és futóhomokképz-
dést tételezett fel, s megakadályozta a limonitos sávok futóhomokképzdés utáni, együt-

tes képzdésének feltevését. Az ebbl fakadó nehézségek folyton módosuló erltetett

magyarázatokat eredményeztek, s tévútra vezették a származás felismerését.

Értelmezésünk szerint a limonitsávok a futóhomok képzdé-
sét követ, egyidej, összetartozó jelenségek. Nem lehet
egymás fölötti helyzetüket idbeli egymásutánisággal
magyarázni, b felle holocén kronológiát kiolvasni, vagy
azt valamely holocén kronológiával összehangolni.

Az idrendi értékelést illeten U n g á r [15] más oldalról vette bírálat alá a

,,kovárvány”-kronológiát [3]. Megállapította, hogy a futóhomokban mutatkozó, elteme-

tett talajok a löszben észlelt egykori talajrétegek kronológiai értékelésével nem vethetk

Kézirat lezárva : 1957. .szeptember 23.
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össze. U n g á r a futóhomok mozgékonyságára, s vele a talajképzdés tetszleges meg-'

szakítódására hivatkozott. Elég csak arra gondolnunk, hogy az egymás fölötti limonitos

sávok száma feltárásonként változik, egymásutániságuk jellegei különböznek, vagy
gondoljunk a vékony talajrétegek ,,valódiságára”. Mindezek alapján a ,,kovárvány”-

kronológiát fel kell adnunk. De végig sem járjuk e gondolatsort, ha a limonitos sávok

futóhomokképzdés utáni, egyidej kifejldését vesszük tekintetbe.

Az a körülmény, hogy a nyírségi cm-es nagyságrend, limonitos-barna sávok

nem minsülnek eltemetett talajrétegeknek, nem jelenti azt, hogy ilyenek futóhomok-

területeinken nem mutatkoznak és nincs jelentségük. A Duna—Tisza közi holocén

futóhoniokot kronológiailag épp egy, a futóhomokon kialakult, felszínt borító vagy futó-

homokkal fedett talajréteg segítségével tagolhatjuk.

1. ábra. Durvaszem felsöpannóuiai homok felszínét a limonitos sávok zegzugosan-hullámosan
követik. Pécs, Danicz-pusztai feltárás. — Die bimonitstreifen verfolgen die Oberfláche des grobkörnigen

oberpannouischen Sandes wellig bzw. im Zickzack. Pécs. Aufschluss Danicz-Puszta

A limonitos sávok rétegtani rend képzdésének feltevésén túl, a helyes származási

magyarázat legfbb akadálya a kifejldés helyi jellege volt. A ,,kovárványos homok”
sajátos nyírségi, futóhomokhoz kötött, helyi kifejldés-
nek mutatkozott, melynek helyi vonásain, származási felfogásán keveset változtatott

képzdésének a Nyírség körüli területeken való felismerése [4].

A területhez kötöttség , .különös” jelentségére K á d á r [4] hívta fel a figyelmet.

K ö p p e n — R é t h 1 y , ill. Bacsó — Kakas — Takács klímatérképeinek

egy-egy körzetébe (Dbfx, ill. I a) zsúfolta be az ismert elfordulásokat anélkül, hogy

Stefanovitsnak a somogyi futóhoniokterületen tett észleléseit [ 1 2]

megemlítette volna. A somogyi futóhomokterület viszont a Köppen — Réthly-
féle Cbfxz, s a Bacsó — Kakas — Takács -féle III b klímakörzetbe tartozik,

így az ország átlósan ellentétes végén is megtalálható futóhomokcn kifejldött ,,kovár-

ványos” jelenség már nem tekinthet különleges nyírségi, helyi jelenségnek. Ingatag

alapú magyarázkodássá válik tehát, ha képzdését a Nyírség éghajlatától kívánjuk

függvé tenni.

Mindezek alapján várható, hogy a ,,kovárványos” kifejldés a két klímakörzet

közé es, Duna—Tisza közi futóhoniokterületen is megjelenik. Mivel eddigi észlelések
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során a Duna—Tisza közén nem mutatkozott, vizsgáljuk meg, hogy képzdését az

éghajlati és származási adottságokon túl milyen egyéb körülmények befolyásolták;

J. ábra. A limouitsávoklefelé fokozatosan ritkulnak.

Felsöpannóniai durvaszein homok, Pécs, Danicz-
pusztai feltárás. — Die lámonitstreifen werden
nach untén hin ininier rarer. ( Irobkörniger ober-

pannonischer Sand. Pécs, Aufschluss Danicz-
Ihiszta

3. ábra. A limonitsávok menete a közetrés síp-

jától független. Középs miocén durvaszemü
homok, homokos kav-ics, Budafok, kereszthegyi
feltárás. — Dér Verlauf dér bimonitstreifen ist

unabhángig von dér Richtnng dér Lithoklase.
Grobkörniger Sand des Mittelmiozáns; schottriger

Sand. Budafok, Aufschluss Kereszthegy

A ,,kovárványos homok” jellegzetességét a vizben hidrokarbonátosan oldott

vas sajátos, sávos kicsapódási formái adják. Képzdésükhöz els feltételként a vas-

hidrokarbonát mozgékonysága szükséges. Ez a feltétel megvan savanyú vagy semleges

Pyí mellett, mészmentes, nagy vizáteresztképesség kzetekben, igy a niészmentes, jól

osztályozott futóhomokban is.

A Duna—Tisza közi meszes-magnéziás futóhoniok e feltételt nem elégiti ki, ezért

itt nem észlelhet linionitsávozottság.

A mészmentesség és a vizáteresztképesség alapfeltétele valamennyi ismert

,,kovárványos homok” kifejldésben megvan, A megállapitás fordítottja is áll : S t e fa-

li o v i t s '"12' és saját kiegészít észleléseink alapján megállapithatjuk, hogy Magyar-
ország savanyú-semleges futó homokterületein a ,,kovár-
ványos homok” kifejldés általános jelenségként felismer-
het. A meszes-magnéziás futóhomokterületeken, igy a Duna—Tisza közén keletkezé-

sét a lúgos pH megakadályozta. De csak a lúgos pH az akadály, mivel szintén a Duna

—

Tisza közén, annak északi részén elterül karbonátmentes hevesi f u t ó h o ni o k-

vidéken már megtaláljuk a ,,kovárvány”-jeleiiséget

!
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A karbonátnientességet a két futóhomokterület különböz kifúvási területe
magyarázza. A Duna—Tisza közi futóhomok, mint a dunai törmelékes üledékekbl
kifújt homok képzdmények általában karbonátgazdaságukkal tnnek ki. A hevesi
futóhomokterület anyaga a Mátra vidéki lehordási terület Tárná folyó lerakódásaiból
származik.

Megállapitható tehát, hogy a ,,kovárványos homok” jelensége sem mai,
sem a vele nagy vonásaiban rokon holocén éghajlattal
össze nem hozható, képzdését ettl eltér éghajlati körülmények magya-
rázzák.

A képzdési viszonyokra s az éghajlati helyzet megismerésére jellemz, hogy a
jelenséget nem észlelték sem holocén futóhomokban, sem holocén folyóvízi

homokban.

4. ábra. A limontsávok lefutása független a réteglaptól. A limonitcementálású réteglap felszíni töredékeit
a würmi, eljegesedést bevezet szoliflukciós-mozgótundra elvonszolta (kéjr bal fels sarka). Pécs, Danicz-
pusztai feltárás. — Die Limonitstreifen verlaufen unabhángig von dér Schichtenoberfláche. Oberfláchliche
Fragmente dér mit Limonit zementierten Schichtenfláche wurden von dér Solifluktion.sbewegung in dér
einleitenden Phase dér Würmi-Vereisung verschleppt (obere linké Ecke des Bildes). Pécs, Aufschluss

Danicz-Puszta

Azért emlitettük a folyóvízi homokot, mert megfigyeléseink szerint

a jellegzetes nyírségi limonitsávos színezdés kifejldhet mindazon képzd-
mények felszínén, melyek m észmentessége és vízátereszt
képessége mellett a vas mozgékony maradhat. Helybenálló

felspannóniai homok és középs miocén homok, kavicsos homok
felszínén egyaránt észleltük a limonitsávos kifejldést, amely tehát még megjelenésének

eolikus kzethez kötöttségében sem ragaszkodik a nyírségi viszonyokhoz.

Az eltér származású és kont homok és kavicsos homok felszínén észlelt jelenségek

azonosságához kétség nem fér. Mindegyik esetben ; 1. A limonitos sávok lefutása zeg-

zugosan-hullámosan követi a térszínt (1. ábra). 2. A limonitos sávok 2—3 m mélységig

mutatkoznak fokozatosan ritkuló rendben (2. ábra). 3. A felszínnel azonos vagy meg-
közelítleg azonos lefutású, finomabb szemcseösszetétel rétegek elsegítik a limonitos-

színezdést, a homokszemcsék vasas összecementálódását. 4. A sávok lefutása füg-

getlen a felszínnel jelentsebb szöget bezáró réteglaptól vagy törési síktól (3, 4. ábra).
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A színezdés epigén jellege biztosan felismerhet. 5. A sávok csak akkor fejldnek ki,

ha az osztályozott homok a limonitsávozottság mélységi kiterjedéséig egyöntet,

lényeges anyagváltozást nem mutat. Egyes esetekben kifejldnek durvábbszem
homokon, kavicsos homokon is. 6. A limonitsávozottság kifejldését megakadá-

lyozzák a felszínközeiben települt vízzáró rétegek
;

ekkor helyettük jellegzetes

jégzavargásos (krioturbációs) település áll el a vízátereszt és a vízzáró rétegek határán

(5. ábra). 7. Karbonátos homokterületeken linionitsávos kifejldés ismeretlen.

A futóhomok-települési viszonyok következtében a jelenség 4. és 6. sajátsága

a nyírségi szelvényekben nem mutatkozott. így a limonitsávok s a némileg finoniabbszeniü

'^11, 14] futóhomokrétegek együttes megjelenése az együttes keletkezés látszatát keltette.

5. ábra. Vízzáró finomszem réteg felszinközelre bukkanása nyomán a linionitsávos kifejldéssel
együtt jellegzetes jégzavargásos (krioturbációs) település állt el. középs miocén összlet feltárásából,
Budafok, Kereszthegy. — Wo die feinkörnige vvasserdichte Schiclit in die Xáhe dér Oberfláche gerát,
entsteht parallel mit dér Bildung von bimonitstreifen eine typische Kryoturbationslagerung. Aus dem

Aufschluss eines Mittelmiozánkomple.xes : Budafok, kereszthegy

A rétegek s a színezdés együttes lefutása a limonitsávozottság epigén jellege ellen

szól. Az epigén származtatás mégis egyszerbb és megnyugtatóbb, mint az az elképzelés,

amely futóhomokképzdést, s a limonitos sávok kialakulását erszakoltan és bonyolultan

idrendbe kapcsolja. Megjegyzend, hogy a Nyírségben az epigén jelleg legfbb bizonyí-

tékai részint hiányoznak (4. pont), részint alárendeltek (6. pont).

Kádár [3] a linionitsávos kifejldéssel kapcsolatban helyenként tundrajelen

ségeket is észlelt, ezeket azonban a holocén keletkezési felfogás alapján újabban nem
látja igazoltnak [4]. A tundrajelenségeket aligha hozhatjuk összefüggésbe a holocénnel.

A linionitsávozottsággal viszont annál inkább, mivel az egyfell kétségtelen származási

kapcsolatban áll jellegzetes tundrajelenségekkel (5. ábra)
;
würmi lösz összlet fekvjé-

ben, felspannóniai homokon, a löszképzdést bevezet tundra szakaszt jelzi (7. ábra),

másfell a jelenlegi lencsés-leveles tundrajelenségek felépítési-szerkezeti sajátosságait

mutatja [1, 9, 10, 16]. Harmadszor: Schenk [9, 10] alapos tanulmányai sze-

rint az azonos szemcseösszetétel rétegek a fagyással szemben egységesen viselked-

nek. A durvábbszem rétegek fagyási sebessége nagyobb, mint a finoniabbszem-
eké. A finomabb szemcseösszetétel, kedvezbb felületi sajátságú réteg fagyása és
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kifagyásoü-limonitcs színezdése a durvábbszem rétegek fagyását bizonyos késéssé!]

követi, így a felszínnel párhuzamos település üledékekben a finomabbszem rétegek
és a limonitcs színezdés együttes képzdésének látszatát kelti.

Ha a tundrajelenségek övében lev. vízzel átitatott, törmelékes összletekben
a felszín közelében sr rétegváltozás van és így a szemcseösszetétel és a likacstérfogat

is srn változik, a pelites rétegeknek az is-
!

métld fagyás-olvadás által okozott tér-j

fogatnyeresége jégzavargásos formaelemeket
|

alakít ki. Bzzel szemben az egyöntet,

!

anyagváltozás nélküli homok, kavicsos ho-
mok összletben a fagyásos térfogatnöveke-
déssel nem jár atektonikus-tundrás telepü-
lésváltozás.

Mivel a tundrajelenségek az általános

felfogás szerint összefüggnek a települési

zavarokkal, az ezzel nem járó lencsés-leveles

állótundra jelenségek magyarázatát nálunk

mindeddig más liton keresték. A legújabb

idkig a külföldi irodalom sem adott ehhez

segítséget

.

Mindeddig alig hivatkoztunk a kül-

földi analógiákra. A magyarországi feltárások

a származás eldöntéséhez elegend, kulcs-

fontosságú kifejldéseket szolgáltatta!?. Ha-
sonló jelenségek helyes értelmezését kül-

földön is csak most ismerték fel W e i d e n-

bach [16] munkája nyomán. Jelenlegi

lencsés-leveles tundrajelenségeket a jég-

körüli területekrl ismerünk [ 1 , 9, 10]. Ezek
fosszilis formáinak tekintendk azok az

ÉXY—É németországi, sandr homokon
észlelt sávok is, melyeket H a r t ni a n n [2],

nyomán Stefanovits [11] említ.

A jégleveles timdrajelenségek löszön

is kifejldtek. Felismerésük W e i d e n-

bach [16] nevéhez fzdik. Ez a jelen-

ség a lösz finomabb szemcseösszetételének

(uralkodó szemcsenagyság ; 0,02—0.05 mm
0 ) ,

többnvire meglev niésztartalmának, eredeti rétegzetlenségének megfelelen

linionitsávos színezdés nélküli, vízszintes, jégleveles tagolódást eredményezett. Be-

mutatott Mecsek-hegységi példánkhoz (6. ábra) hasonló leveles állótundra
jelenség (,,fagylevelesség”) a magyarországi löszben közönséges,
de néha rejtett sajátság, amely gyakran szoliflukciós mozgótundra jelenségekbe

vezet át.

6. ábra. beveles állótimdra jelenség (,,fagyleve-

lesség”) löszben. Fekvjében a barna elváltozott
lüszreteg hullámos felszínét szoliflukciós mozgó-
tundra jelenség alakította ki. Pécs, Danicz-pusz-
tai feltárás. — Kisbláttrigkeit im bö.ss. Die
wellige Oberfláche des brannen, modifizierten
J,össes im biegenden entstand einer Solifluktions-
erscheimmg zufolge. Pécs, Aufschluss Danicz-

Puszta.

A jéglencsés-leveles állótundra jelenségek magyarországi általános kifejldése

jelentsen megváltoztatja hazánk felszínének negyedkori jelenségeire, s az induktív

vizsgálati alapú paleoklimatológiai képre [7, 8] vonatkozó ismereteinket. Az eddig

kivételként, kuriózumként, helyi jelenségként kezelt [13, 5, 6, 12stb.] tundrajelen-

ségek általános jellegét már ezúttal is hangsúlyozzuk. A jégékes-zsákos

állótundra és a szoliflukciós mozgótundra jelenségek részletes elemzésére következ
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tanulmányainkban kerül sor. Ugyanekkor foglalkozunk a tundraszakaszok kronológiai

beillesztésével is.

A jéglencsés-leveles állótundrának különösen becses kronológiai értéke van a kéte-

sen kronologizálható negyedkori futóliomokterületeken, igy a Nyírségben—Somogybán

7. ábra. Megismétld jéglencsés-leveles állótimdra jelenségek a würmi eljegesedés kezdetérl és végérl.
A würmi lösz-összlet fekvjében lev állótundra durvaszem felsjrannóniai homokon, a fedben lev.
jiedig szoliflukciósan áttelepített felspannóniai durvaszemfl homokon fejldött ki. Pécs, Danicz-pu.sztai
feltárás. Jelmagyarázat: I

.

jelenlegi talaj, 2. jéglencsés-leveles állótundra jelenség, 3. szoliflukció-
áttelepitette felspannóniai durvaszemü homok, 4. elváltozott lösz, 5. lösz

;
a szelvény baloldalán meg-

ismétld szoliflukciós lejnisztitás magyarázza a rétegsor hiányosságát, és sajátos telepidési viszon3’ait.

6. szoliflukciós telepíilésü homokos kavics, 7. felspannóniai durvaszem homok — Wiederholte Tundren-
erscheinungen mit Ivislinsen und Eisbláttrigkeit vöm Anfang und vöm Ende dér W'rm-Vereisung. Die
Tundra im Eiegenden des würmzeitlichcn Eösskomjilexes entstand auf grobkörnigem oberpannonischem
Sand, die im Hangenden hingegen in solchem oberpannonischem, grobkörnigem Sand, dér durch .Soli-

fluktion umgelagert wurde. Pécs, Aufschluss 1 )anicz-Puszta. — E e g e n d e : I. Gegenwártiger Bódén,
2. Tundrenerscheinung mit Eislinsen und líisbláttrigkeit, 3. Durch .Solifluktion umgelagerter groV)körniger
oberpannonischer Sand

;
4. Modifizierter Éöss, 5. Eöss ;

die wiederholte Abtragung durch .Solifluktion
(linker Teil des Profils) ist eine lírklárung für die Eückenhaftigkeit dér .Schichtenfolge und die eigenartigen
Ablagerungsverháltnisse, 6. Durch .Solifluktion abgelagerter sandiger Kiesel, 7. Oberpannonischer grob-

körniger Sand

is, melyek futóliomok térszínét lényegében pleisztocén formavilágnak tekinthetjük.

Ez a körülmény általánosságban csökkenti a holocén ún. ,,mogyoró” szakaszának futó-

homokképz jelentségét.

A ,,kovárványos homok” népi kifejezés. A tudományos gyakorlatba való átvétele

a vele megjelölt kzetkifejldés származásának tisztázatlanságát jelentette. További

alkalmazása zavartkelt s nem indokolt, éppúgy mint a ,,posza homok”-é, mellyel a

népnyelv a sárga futóhomokot illeti.

Megjegyzés. .A ,,k o v á r v á n y o s homok” tájszóról a MT.\ Nyelvtudományi Intézetében,
a szerkesztés alatt álló ,,j magyar tájszótár” anyagában csak egyetlen adatot találtunk. A gyjtés helye :

P'üzesgyarmat (
I, Békés m.). V o z á r y Gy. feljegyzése szerint a ,,kovárvány” olyan terméketlen .szikes

föld, amely a vizet nem ereszti át. Pjzen iciví vonatkozó feljegyzést sem C s r y B. ,,Szamosháti szótár”-
ában, sem K n i e z s a I. ,,Mag>’ar nyelv szláv jövevényszavai” c. összefoglaló mvében nem találtunk.
A -vány képz alapján feltételezhet volt a szó nyelvújítási eredete, de ezt a feltevést a ,,Nyelvújítási
szótár” nem támasztotta alá.

Annál több adatot találunk a ,,p osza homo k”-ra vonatkozóan. B e k e Ö. (Magyar Nyelvr
64. évf. 133 o.) tájszómagj'arázata szerint a ,,p o s z a homok” ,,Cegléden és Kiskunhalason 'kékesbe
játszó, fehér szín laza homok, amelyen semmi sem terem meg’. A MTsz a p o s z a 'satnya ,vézna, gyenge,.



208 Földtani Közlöny, LXXXVIIL kötat, 2. füzet

beteges (Csallóköz, Komárom) szó összetételek közé sorolja, azonban ehhez semmi köze. A szó Somoevmegyeben IS megvan : p o s z - h o m o k ’a legkisebb szellre is felrepülö, porszer, semmire sem alkalmashomok (Magyar Nyelvr 26. évf. 407. o.). Az Ormánságban posz-homok 'silány homok’ (Mikor
iSí!.

gyuttem, ez a kert is tiszta posz-homok volt.) Ebben fészkel a poszméh (Szeg. f' 1 köt
foljegyzes helye nincs megadva

: posz-homok, ,amely poszog’ (Magyar Nyelvr 4. évi!
407. o.). Mas neve f o s ó - h o m o k : 'kút fenekén lev híg homok, mely a lejjebb ásást ömledezésévei

gátolja’ (1840, Heves m. ÍUTsz), ’f u t ó - h o m o k’ (Jászberény, Csorna Kálmán). Kétségtelen tehát,
hogy az összetétel els tagja a p o s z crepitus, pedor szó, amely a p o s z -gomba "pöfeteggomba’ és a
poszméh elrésze is (Balassa Emlékkönyv 31 o.).” Az ,,Új magyar tájszótár” gyjteményében még
a következ adatokat találtuk : Kiskunhalason silány homokot. Búgján futóhomokot, álonor környékén
terméketlen, laza homokot jelent kékesfehér színnel. (,,A daruláb a pótharaszti poszahomokot
szerette.”)
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Tundrenerschetnungen mit Eislinsen und Eisbláttrigkeit in Ungarn

Dr. PÁI, KRIVÁX

lm Laufe dér Untersuchímgen von Tundrenerscheimmgsformen in Ungam wurde
die Entstehung einer eigenartigen Tvmdra erkannt. Diese Erscheinungsform dér Tundra
mit Eislinsen und Eisbláttrigkeit, femer mit Limonistreifen ist an lockeren, karbonat-
armen Sandgebieten zu beobachten. Die einzige imtersuchte, doch von genetischem Stand-
punkt viel umstrittene Ersclieinung kam vmter dem Namen »Kovárvány«-Sand in die

Literatur. Bei dér Entstehimg des sog. »Kovárvány«-Sandes wurde an wiederholte holo-

záne Fiugsandbewegung imd Bodenbildung, und an — im Laufe dér Debatte bis zr
Unerkenntlichkeit verwickelte — Varianten dieser beiden gedacht.

Dér sog. )>Kovárvány«-Sand im Nyírség genannten Gebiet Ungams, dér sicli

aus Flugsand gebildet hat, gehört jedoch zr Gruppé dér immobilén Tundra mit Eis-
linsen imd Eisbláttrigkeit, ebenso, wie jene »Kovárvány«-Bildungen, die auf Sandober-
fláchen verschiedensten Alters (doch nie aus dem Holozán staniniend) und jedwelcher
Entstehungsweise überall in ganz Ungarn, als allgemeine Erscheinung auftreten.

Charakterzüge dér Bildung von Tundra mit Eislinsen und Eisbláttrigkeit sind ;

1 . Die Limonitstreifen, die die Eislüisen und -Blátter umgeben, verlaufen im Zickzack
oder wellig, dér ehemaligen Oberfláche des Terrains folgend. 2. Die Limonitstreifen er-

scheinen bis zu einer Tiefe von 2—3 m und werden nach nnten hin imnier rarer. 3. Fein-
körnige Schichten, die parallel oder fást parallel zr Oberfláche verlaufen, begünstigen
die Limonitverfárbung, die Verbackung dér Sandkömchen mit Eisenverbindungen.
4. Dér Verlauf dér Streifen ist von den vSchichtenfláchen oder Bruchlinien, die mit dér
Oberfláche einen grösseren Winkel bilden, unabhángig. Dér epigene Charakter dér Ver-
fárbung ist mit Sicherheit festzustellen. 5. Die Streifen entwickeln sich nur im Falle, wenn
dér sortierte Sand bis zr Tiefe, wo es noch Limonitstreifen gibt, homogén und ohne
besondere Veránderung des Materials ist. In Einzelfállen können sie sich auch auf dér
Oberfláche von grobkömigerem schotterigem Sand bilden. 6. In dér Náhe dér Oberfláche
abgelagerte wasserdichte vSchichten verhindern die Bildung dér Limonitstreifen;
in solcíien Fállen entstehen typische Kryoturbationserscheimmgen an dér Grenze dér
wasserdurchlássigen und dér wasserdichten Schicht. 7. In Gebieten mit karbonathaltigem
Sand ist die Bildung von Limonitstreifen unbekannt.

Erscheinungsformen dér Tundra mit Eislinsen mid Eisbláttrigkeit können sich
auch auf Lössoberdáchen bilden, doch dér Kömchenzusammensetzung, dem Karbonat-
gehalt und dér ursprünglichen Schichtungslosigkeit des Lösses zufolge, olme Linio-
nitstreifen. Diese sind, mint den Erscheinungen dér auf sandigen Gebieten entstandenen
Tundren mit Eislinsen und Eisbláttrigkeit zusammen, wichtige Anzeiger gewisser klima-
tischer Phasen des Pleistozáns in Ungarn.

4 Földtani Közlöny



A DARNÓHEGYI NEOGÉN Ü L E D É K KÖZ ETTAN

I

VIZSGÁLATA

Dr. KIS.S JÁNOS

Osszefogla'ás : A dolgozat szorosan csatlakozik az „Ércföldtani vizsgálatok a siroki Damóhegyen
c. munkához, és a fiatal harniadkori képzdményeken végzett üledékközettani vizsgálatok eredményei*
öleli fel. Ennek alapján megállapítható, hogy a terület neogén kifejldése burdigalai, helvéti emeletet
kitölt, valamint negyedkori képzdményekbl áll : agyagpala és radiolaritpala törmelékeket tartalmazó
vörös agyag, alapkohglomerátum, I. riolittufa (bentonitosodott lencsékkel), chlamysos homokk, kszén-
csikós szürke agyag, II. riolittufa, patakhordalék és erdei talaj sorozatából áll. Rétegtani és üledékközet-
tani vonatkozásban különös figyelmet érdemel a .sorozat legmélyebb tagja : a palatörmelékes vörös agyag.
Ebben fleg Podocarpoxylon és Ebenaceae családba tartozó kovásodott fatörzs törmelékek találhatók.
Az allitos elegyrésze fleg böhmitböl áll. Jellemz az epigén kromit gyakorisága és korróziós-oldásos
jellegeket mutató allotigén cirkon jelenléte.

A neogén sorozat pszammitos kifejldése jól osztályozott kvarcszemcsékböl áll, partszegélyi fel-

halmozódást visszatükröz egymaximumos görbével. A piroklasztitos tufás képzdmények nem határo-
zottan riolitos magma termékei, mert a középbázisos plagioklász helyenként ortoklász-szanidint meghaladó
mennyiségben van jelen.

A Darnóhegy környezetében a középstriásztól a felseocénig üledékhézag álla-

pítható meg. A Damóhegyen azonban csak a kétségtelenül transzgressziós alsó- és középs-
miocén mutatható ki a perm-triász képzdmények fedjében, de a távolabbi terület-

részeken (Lahóca stb.) mind kibúvásban, mind mélyfúrási adatok alapján a
, .fels-

eocén” litotamniumos, nummuliteszes mészkvel kezddleg az oligocén teljes kifejl-

dése is kimutatható.

A fiatal üledéksorozat a következ képzdményekbl áll :

Patak hordalék erdei nyirok holocén

Teraszkavics pleisztocén

II. riolittufa, kszéncsikos szürke agyag,
arcás-chlamysos homokk

helvéti

I. riolittufa bentonitosodott lencsékkel,
alapkonglomerátum (Darnó ÉNy-i szár-
nya), szárazföldi palatörmelékes vörös
agyag

burdigalai emelet

A vörös-barnásvörös agyagban világosabb zöldes, szürkészöld sávok és fészkek,

valamint agyagosodott vörös agyagpala és radiolaritpala lemezek váltakozó települése

figyelhet meg, ami kb. 15—20 m vastagság után fokozatos átmenettel az alapkonglo-

merátumba olvad. Ez mindig a paleozóos-mezozóos alaphegységre transzgredál, a Darnó-

vonaltól Ny-ra viszont helyenként tetemes vastagságban az oligocén rétegekbl fejldik

ki (Mátraballa, Parádsasvár, Hosszúvölgy), úgyhogy egyes szerzk (N o s z k y, Roz-
1 o z s n i k) a tagozat alsó részében felsoligocén kifejldést is feltételeznek. A részben

szárazföldi palatörmelékes vörös agyagból új kovás fatörzsdarabok kerültek el, melyek
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paleofitológiai vizsgálatát Greguss P. végezte el. Greguss P. szerint a kérdéses

fatörzsek Podocarpoxylon és Ebenaceae családba tartozó fa-félék. A Podocarpusok és

Ebenoxylon-ié\é\í szubtrópusi éghajlatot jelz fa-félék, oligocén és miocén képzdmények-

bl is elkerültek. Az smaradvány-vizsgálatok eredményét a következkben foglaltuk

össze : a Podocaypoxylon-ié\€k a Darnóhegy gerincén, valamint ÉNy-i részének magasabb

térszini részein találhatók, a fedben partszegélyi burdigalai (kishegyi) alapkonglomerá-

tummal. Az Ebenoxylon-iélék jelenleg lényegesen alacsonyabb térszín területrészeken,

a kezdetben szárazföldi, majd fokozatosan tengeri jelleget mutató alsóriolittufa fekü-

jében mutatkoznak. (Bels Dalia-puszta környékén.) A riolittufa a konglomerátumnál

fiatalabb képzdmény. A két megjelenés közös vonása az ,,anyakzet” azonossága, a

fedképzdmények eltér kifejldések, így a vörös agyag rétegtani helyzete az iroda-

lomban bizonytalan. Greguss P. kiértékelése szerint a képzdmény a famaradványok

alapján eocén, oligocén és miocén kifejldést is jelezhet, tehát akár Noszky, Roz-
1 o z s n i k vagy Schréter felfogását is igazolhatja. Az üledékkzettan és üledék-

képzdés szemszögébl vizsgálva a kérdést, úgy találjuk, hogy a fatörzsmaradványos

szárazföldi vörösagyag Se h rétért igazoló módon a miocén transzgressziót megelz,
de azzal üledékfolytonosságot mutató képzdmény, a miocén összlet legalsó tagjának

tekintend.

A vörösagyag kzettani vizsgálata figyelemre méltó adatokat szolgáltatott a

vörösagyag-képzdés mechanizmusának megismeréséhez.

Schaufelberger vizsgálatai szerint a különböz kzetekbl származó

reziduális mállási termékek kialakulásában két tényez együttes érvényesülése az ún.

,,klimasol” és ,,litosol” játssza a dönt szerepet. A bázisos kzetekben ezenkívül vegyi

és biogén folyamatok is jelents mértékben érvényesülnek. Elemzési, települési és mikro-

mineralógiai vizsgálatok alapján a vörösagyag Schaufelberger ún. ,,kaktusz-

talaj” típusához hasonló sziallitos mállás keretében elállt fosszilis talajféleség, ami jó

összhangban áll a paleofitológiai adatokkal is. Anyaga fleg radiolaritpala és diabáz

együttes származéka. A kzet pelites részlete DTA alapján allitos alapanyagú böhmitbl
áll, kevés kalcittal. Nehézásványos maradékában nem ritka az epigén úton elállt saját

alakú krómitkristály, hematit, továbbá allotigén eredet cirkon, gránát és rutil.

Vörösagyag elemzési adatai

Elemz : T o 1 n a y Vera

SiOj .

TiO, .

.

Ab03 .

FeOa .

FeO
CrjOj ,

\bOs .

MnO ,

CaO .

MgO ,

KjO . ,

Na^O
COj . .

F 3O 3 .

f HjO—H^O

62,76%
0,99
15,47
8,19
0,43
0,030
0,043
0,09
0,47
0,63
1,88
0,53
0,29
0,23
5,84
2,15

100)023 %

A fatörzsmaradványos szárazföldi képzdmény fölött a terület nyugati részén
transzgressziós alapkonglomerátum, keleti részeken pedig ún, alsó riolittufa települ.

A konglomerátum alsó és középs szakasza jó megtartású faunaegyüttest tartalmaz,
amelynek begyjtött anyagát Cs. Meznerics I. vizsgálta meg. Vizsgálatai szerint

az smaradványok többsége típusos burdigalai jelleg, több kizárólag erre az emeletre

4*
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szorítkozó Pecten pseudobeudanti D e p. et Rom. és Chlamys gigas S c h 1 o t h.-mal.

A faunaeg>'üttes következ fajokból áll :

Chlamys gigas Schlotheim, Chlamys multistriata P o 1 i, Chlamys scabrellus

Lám. (s. 1.), Chlamys sp. [Ch. monthamptoni alakköre), Pecten pseudobeudanti D e p.

et Rom., Pecten holgeri G e i n i t z, Anomya ephidum L., Anomya sphippitim aspera

Phill., Ostrea cf. miocuciillata Schaffer, Ostrea crassissima Lám., Ostrea gin-

gensis S c h 1 o t h., Terebratula hoernesi S u e s s., ' Balanus concavus B r o n n, és

számos tengeri sün faj.

A konglomerátum anyagának összetétele a szárazulat (egykori partszegély) i

megfelel kzetei szerint jelentkezik : az alsó része fleg diabázkavicsból, diabázhomok-

ból áll, az összlet fels része felé vegyesen diabáz, radiolariás tzkkavics az uralkodó,

de helyenként fordított sorrend is megállapítható. Ezek közül a diabáz a ,,4a” mezbe
es, nagy ,,C” értékkel rendelkez görgetett szemcse és kavics, a radioláriás-tzk tör-

melékek viszont az anyagi minségüknél fogva többnyire ,,plan” felület koptatott

kavicsok. A ,,finoman” (1—3 mm átlag) szemcsézett padokban az oxidációs ö\Te jel-

lemz ércásványmaradványok, ül. foltok (malachitos csomók) is találhatók. A konglo-

merátum szemnagysága túlnyomó részben a nagyobb frakciók területére esik
:

jól

osztályozott, hullámverte, partszegélyi kialakulás terméke, amit az 1,5 cm héjvastag-
j

Ságot is meghaladó Ostreák tömeges megjelenése is igazol. A frakciók eloszlását hiszto-

gramban (2. ábra) tüntettük fel.

A konglomerátum fölött települ alsó riolittufa többnyire rétegzetten, kevés

vulkáni törmeléket tartalmazó kzet. A tufa a terület keleti részén közvetlenül az alap-

hegységre, ill. a törmelékes vörösagyagra települ. A terület Xy-i szárnyán lev tufában

több bentonitos lencse és zsinór figyelhet meg, melyek az eddigi feltárások alapján

nem lehetnek nagy kitérjedések. A tufa nem vall határozottan riolitos eredetre, mert

a káliföldpát és kevés kvarc mellett igen sok középbázisos plagioklászt tartalmaz. A tufa

fölött a Darnó K-i szárnyán Schréter által ,,chlaniysos homokk”-nek minsített

nagyobb vastagságú üledék települ. Ennek alsó része durvább koptatott törmelékbl áll,

a fels részek felé pedig finoman szemcsézett csillámos homokkbe megy át. A képzd-
mény alján többször megismétld, ersen vashidroxidos dur\’a kavicsréteg váltakozik

átmosott tufacsikokkal. Ebbl a rétegbl kikerült nagyszámii, kevéssé jó megtartású

smaradvány Cs. Meznerics I. szerint Arcáknak és Corbuláknak ( Aloidis) bizo-

nyult, melyek a kor pontosabb megjelölésére nem alkalmasak, minthogy burdigálai és

helvéti emeletet is jelenthetnek. A homokk rétegtani helyzete alapján egy új üledék-

képzdés bevezet tagjának minsül, s mint ilyen a helvéti emeletbe tartozik. A homokk
fels része szürke csillámos, plasztikxisan viselked pár méter vastagságú szürke agyagba
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megy át szenes agyaglencsékkel, ami fleg az egyes völgyek mély bevágásaiban, feltárá-

saiban (Nagyrézoldal, Miklósvölgy) nyomozható. Ennek megiszapolt anyaga mikro-

faunában igen szegény, mikroflórája már változatosabb. N y i r ö M. R. szerint szá-

mos spóraváltozat, Ostracoda sp.-ek, Saccamina sp. és szivacstk találhatók benne, igen

sok kszenesedett növényi törmelékkel. A homokk miklósvölgyi szakasza fleg egy-

szik növénylenyomatokat és lencsés kifejldés kszén-közbetelepüléseket, kszén-

zsinórokat tartalmaz.

A Darnóhegy, Miklósvölgy három különböz helyérl származó helvéti homokk
üledékkzettani vizsgálata tökéletesen megegyez eredményeket szolgáltatott. A burdigá-

lai konglomerátummal ellentétben itt ers osz-

tályozottság jelentkezik az egész finom frak-

ciókiugrásával (egy maximmnos görbe), jeléül

annak, hogy nem hullámveréses övben kialakult,

de még partközeli képzdménnyel van dolgunk

( 1 . ábra) . A környez terület egységes miocén

kifejldését vizsgálva úgy találjuk, hogy a

szemcseátlag a burdigálai emelettl a tortónai

emeletig fokozatosan finomodik, bár az enyhe

fenékingadozások folytán kisebb szemcsenagy-

sági lengések mindenütt kimutathatók. Ilyen

kiugrások jelentkeznek a burdigálai és helvéti,

majd a helvéti és tortónai emeletek határain,

de ezek egyike sem éri el a miocéneleji

transzgressziós szemcseméreteket. Lényeges

változás e téren csak a ,,Nagy Mátra” ÉK-i peremén mutatkozik, ahol a tortónai

emelet alsó részét fleg piroklasztitok, többnyire osztályozatlan tufás agglomerátum

tölti ki. Ezzel a kérdéssel egy késbbi dolgozatban foglalkozunk.

A homokk mikroinineralógiai összetétele fleg intermedier és bázisos magmás
kzeteredetre utal, csekély savanyú magmás beütéssel ; amfibol, biotit, magnetit,

plagioklász-földpát, gránát, igen kevés turmalin és cirkon található benne.

A miocén sorozat legfels tagja az lin. középs tufa, ami az alsó tufához hasonlóan

rétegzetlen, igen sok vulkáni törmeléket : andezit-, dácit-, horzsak- és obszidiántöredé-

keket tartalmaz. Az andezit-törmelék lahócai biotitamfibol-andezit származásra vall.

A vulkáni törmelékek mennyisége keleti irányban növekv tendenciát jelez. Figyelemre

méltó, hogy a tufa horzsak- és obszidiántartalrna ellenére sem riolitos eredet, mert a

földpáttörmelék fleg neutrális-bázisos plagioklászok csoportjába tartozik. A sava-

nyúbb jelleg földpát minimális, így származása inkább dácitos lehet, andezit beü-

téssel. A Darnó-hegytl délre es (Miklósvölgy és Bájpatak) területeken a középs tufa

fölött megtalálhatók a nagymátrai lávatakarók fleg durva piroklasztitokból álló —
itt részletesen nem tárgyalt — fekü tagjai is.

2. ábra.
,
.Kishegyi” alapkonglomerátum

hiszrpgramja — Hystogramm des ,,kis-

hegyer” Basalkongloniarats
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Sedimentpetrographische Untersuchungen über das Neogen des Darnóberges

Dr. J. KISS

Die vorliegende Studie schliesst sich dér Arbeit „Ércföldtani vizsgálatok a siroki
Darnóhegyen” (lírzgeologische Untersuchungen am Darnóberg bei Sirok) eng an
und umfasst die Ergebnisse sedimentpetrographischer Untersuchungen an jungter-
tiáren Bildungen. Diese bestehen aus burdigal- bis helevetischen und quartáren Abla-
gerungen : roter Tón mit Detritus von Tonschiefer und Radiolarit, Basalkonglomerat,
erster Rhyolithtuffhorizont (mit Bentonitlinsen), CA/awys-führender Sandstein, grauer
Tón mit Braunkohlenstreifen, zweiter Rhyolithtuffhorizont, Bachschotter und Wald-
boden. Dér rote Tón mit dem mesozoischen Detritus auf dér Basis dér Schichtenreihe
verdient, stratigraphisch wie auch sedimentpetrographisch, besonderes Interessé. Er ent-
hált verkieselte Stámme von Podocarpoxylon und von Bámnen dér Familie Ehenaceae.
Die allitische Fraktion des Tones besteht grösstenteils aus Böhmit. Dieses ist durch
die Háufigkeit epigenen Chromits und korrodierten, allotigenen Zirkons gekennzeichnet.

Die psammitische Ausbildung dér neogenen Serie besteht aus gut sortierten

Ouarzkörnern, mit einer Verteilungskurve, die ein einziges Maximmn besitzt und daher
auf litorale Aufháufung hinweist. Die pyroklastischen Tuffbildungen können nicht be
bestimmt aus einem rhyolithischen Magma hergeleitet werden, da die mittelbasischen
Plagioklase manchmal die Menge des Orthoklas-Sanidins übertreffen.



ADATOK AZ ÉSZAKI BAKONY FÖLDTANÁHOZ
OTTLIK PÉTER

összefog^a'ás : A dolgozat a Bakonybéltöl E-ra lev területen végzett bauxitkutató munkák
földtani kiértékelését tárgyalja. Ismerteti és a kutató fúrásokon át szerkesztett földtani szelvényekkel
szemlélteti a terület geológiai felépitését és szerkezetét. Ezek alapján vázolja a terület földtani viszonyait
a felskréta idszakban. Megállapítja, hogy a felskréta márgák mellett a felszínen található kavicsel-
fordulások — az eddigi felfogástól eltéren — nem miocén, hanem kréta korúak.

A Bauxitkutató Vállalat az utóbbi években a Bakonybél, Bakonykoppány és

Homokbödöge közötti területet kutatta. A fúrási munkálatokat megelzen 1950-ben

N o s z k y J. végzett a területen részletes földtani térképezést bauxitkutatási szem-

pontok szerint. A kutatások az általa jelzett bauxitnyomokon indultak meg.

Az alábbiakban ismertetend terület földtani határait D-en és K-en a Vörös

János sédben és a Gerence völgyben összefüggen nyomozható felstriász dolomit

és dachsteini mészk adja. É-ról a Bakonykoppány és Homokbödöge között felszínen

lev dachsteini mészk zárja le a területet. Ny felé a felszínen csak harmadkori és kréta

képzdményeket figyelhetünk meg. így a terület egy öbölhöz hasonló, amelynek partját

triász képzdmények alkotják. Ezt a triász-keretet az öbölnek csupán ÉNy-i szélén

takarják néhol fiatal üledékek. A kereten belül a felszínen kis foltokban .a triász alap-

hegység, a felskréta hippuriteszes mészk, grypheás márga és a dachsteini mészk
kibúvásokon a bauxit, a terület Ny-i részén az eocén és miocén képzdmények figyel-

hetk meg. Az öböl nyitott Ny-i elterében a pannóniai üledékek is megjelennek.

Az É-i Bakony e kis részének földtani vizsgálatával már többen foglalkoztak
;

elsül Koch A., Taeger H. azonban részletesebben foglalkozik a szóban forgó

területtel. Térképezése során Ugodtól D-re a triász-képzdményekre transzgredáló

kréta-üledékeket figyelt meg. Szerinte a területen a kréta képzdményeknek három, a

gozau fáciesre jellemz tagját lehet felismerni. Alulról fölfelé haladva Cyrenákat tartal-

mazó édesvízi képzdmények települnek, e fölött Ostrea ( Gryphea ) vesicularis-t tartal-

mazó márga helyezkedik el. Végül a Durrogós-tetrl a gozau egyik legmagasabb tagját

képvisel, általa fels hippuriteszes mészkként leírt képzdményt említ meg, mely itt

szerinte közvetlenül a dachsteini mészkre transzgredál. ,,A gozau-képzdmények
tehát Ugodtól délre egy felteheten sekély krétakorú süppedékbe települtek. Ennek
közepét édesvízi képzdmény tölti ki, utóbbit pedig a széleken az alaphegységre transz-

gredáló tengeri üledékek fedik.”

Taeger fentidézett megfigyelései óta a terület az irodalomban mint kréta-

öböl szerepel.

J a s k ó S. bölcsészdoktori értekezésében említi az Ugod—Iharkút között lev
krétaöblöt. Az általa leírt felskréta rétegsor nagyjából egyezik a fúrás rétegsorával.

J a s k ó a fúrásokban talált és a Taeger által is említett szárazföldi képzdményeket
felszínen nem észlelte. Ennek az összletnek a tetején lev kszenes rétegeket azonban

is megtalálta.
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A fenti rövid irodalmi áttekintés után ismertetjük a terület földtani felépitését és

földtörténeti fejldését az általimk végzett legújabb földtani kutatások alapján.

A terület képzdményeit a Homokbödöge DK-i határában mélyült 13. sz. fúrás

harántolta legteljesebb mértékben.

Ez a fúrás 8 m vastag holocén és pleisztocén talaj és sárga homokos lösz alatt 54

m-ig, 46 m vastag folyami-tavi-képzdés üledékeket harántolt. Ennek a rétegsornak a

tetején laza, szürke, csillámos homok, majd aprószem kvarcanyagú kavics települt

13 m vastagságban. A pszammitos képzdmények alatt szürke, csillámos homokos márga

következett, amelybe vékony kszéncsik települt. Ez alatt ismét a felsvel azonos kavics-

réteg van. A fekü felé újra homokos márga alatt meszes homokkvel zárult a sorozat.

A fent leirt rétegsor alján lev márgából, B a r t h a F. meghatározása szerint

Viviparus sp., Gyraulns sp. Bithynia héjfed és Limax hátpajzs került ki ; ez a fauna

pannóniai korra utal.

A pannóniai rétegek ebben a fúrásban közel 10 m vastag, világos sárgás kemény

mészkre települtek. Ebben a mészkben magános korallok és mészalgák szabad szemmel

voltak felismerhetk.
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A csiszolatban Sidó M. által meghatározott Textularia sp., Globigerina sp.„

Alveolina sp., Miliolina sp., Marginulina sp., Spiroloculina sp. és Asterigerina rotula

alakok alapján ez a képzdmény a középseocénba sorolható.

A középseocén mészk alatt 6,2 m vastag zöldesszürke, szabálytalan, néhol

kagylós törés mészmárga volt, makrofauna nélkül. Csiszolatban meghatározott

Glohotruncana-íaunája és kzettani kifejldése alapján ez a kréta képzdmények leg-

felsbb tagját képez inocerámuszos márgának felel meg.

A fúrási magot D u b a y L. a nagylengyeli mélyfúrások

anyagával teljesen megegyeznek találta.

Az inocerámuszos márga alatt tömött kemény,

néhol cukrosszövet, sárgás, repedezett mészk követke-

zett. Makrofaunát ez sem tartalmazott, de kzettanilag és

a csiszolatában látható nagyszámú Rudista héjtöredék alap-

ján a hippuriteszes mészkvel azonosítható. Ezt a mészkövet

csak egy vékony, 2,8 m vastagságú padban harántoltuk.

A szenon emelet legvastagabb tagja, a grypheás

márga, a hippuriteszes mészk alatt következik. Ez a 1 27m
vastagságú összlet különböz árnyalatú szürke mészmárga

és mészk. A különböz színárnyalatok és kzetfajták

között lassú és folytonos átmenet van. A kzet kemény,

egyenetlen, néhol kagylós törés, repedezett, sötétszürke,

szinte fekete, rendszerint szabálytalanul elhelyezked

egyenetlen fényes elválási felületekkel, piritgumókkal.

A kzet egyes helyein az elválási felületek egy irányba

rendezdtek és dlésük 22—26° között van. A grypheás

márga fels része néhány halpikkelyen és apró kszenes
zárványon kívül semmiféle szerves maradványt nem tar-

talmaz. A növekv mélységgel elször vékonyhéjú kis

kagylók, Pectenek jelennek meg, majd ezek kimaradnak és

helyükbe Grypheák lépnek. A Grypheák egyes padokban
kzetalkotó mennyiségben fordulnak el. A fekv felé

a Grypheák kimaradásával ismét a vékonyhéjii gyér

kagyló-fauna található.

A grypheás márga alatt lényegében azonos anyagú,

smaradványokban gazdag szürke márga következik.

Anyagban a két képzdmény között csak annyi a különb-

ség, hogy a grypheás márga alatti réteg homoktartalma
nagyobb. A réteg faunája kis alakokból álló elegyes és

édesvízi puhatest állattársaság.

A molluszkás márga alatt 200 m-tl kezdden 1 16,4

m-en keresztül vöröses, sárgás-barna, lila és szürke tarka

homokos márgából, homokkbl, kavicsrétegekbl álló szá-

razföldi rétegsorban fúrtunk. A kavicsok anyaga nagyrészt

dolomit, néha kvarc. Ennek az összletnek a tetején három
kszén-, ill. szenes agyagréteg települt.
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A kszenes rétegekben apró termet, egyedszámban gazdag, puhatest állat-

társaságot figyeltünk meg. A terresztrikus képzdményekben semmiféle faunát sem
találtunk. Iszapolási maradékukban kvarc-, mészkszemek, alárendelten néhány mag-
netit-, limonitszemcse fordult el.

A fúrás 316,4 m talpmélységben a szárazföldi összletben mszaki okok miatt

befejezdött.

A terület földtani felépitésének, szerkezetének jellemzésére a kutatófúrásokon

keresztül szelvényeket rajzoltunk (3. ábra). A terület K-i szélén É

—

D irányban hfizódó

I. szelvény mentén a felstriász alaphegység felszíne közel vízszintes. A szelvény É-i

részén egy vet mentén az alaphegység kb. 80 m-rel mélyebbre került. A fedhegység

az egész szelvény hosszában azonos fáciesre utaló vöröses, uralkodóan agyagos, aláren-

delten márgás, néhol homokos képzdményekbl áll, amelyekben dolomit, mészk és

kvarc anyagú kavicsszintek vannak. E fölött a felszínig, a pleisztocén lösz foglal helyet.

A 2. sz. fúrás a triász alaphegység és a szárazföldi rétegsor között települ, jó min-
ség, 7 m vastag bauxitot harántolt. A bauxit a szelvény mentén a dachsteini mészk
legmagasabban lev része felett helyezkedik el. Ez a tény úgy magyarázható legvalószí-

nbben, hogy itt az ércet a mészk karsztosodott felszínén egy töbör védte meg a lepusz-

tulástól. A mélyebben lev, de egyenletesebb felszín helyekrl a bauxit lepusztult.

Ettl a szelvénytl Ny-ra húzódik a vele párhuzamos II. szelvény, amely a 7.,

8., 9. sz. fúrásokat köti össze. A képzdmények itt nagyjából azonosan helyezkednek el,

mint az I. szelvény mentén. A szelvény É-i részén a mélyben lev alaphegység egy törés

mentén a felszínre került, ettl D felé további D-i dléssel húzódik a szelvény végéig.

A fedben a dachsteini mészkvel érintkezve a szelvény É-i végén bauxitnyomot, e

fölött az egész szelvény mentén vörös, homokos, szárazföldi képzdményeket fúrtunk

át. A terresztrikus rétegsor tetején három kszéncsíkot harántoltunk. A rétegsort a

mindenütt meglev lösz zárta le.

A fent vázolt ÉÉNy—DDK irányú szelvényeknél az alaphegység felszíne és való-

színleg a felskréta rétegek is 5—6° alatt dlnek D-i irányban.

A 2., 8., 10. sz. fúrásokon átfektetett III. és az attól D-re lev 3., 9., 11. sz. fúrá-

sokon keresztül szerkesztett IV. sz. ÉK—DNy irányú szelvények alapján vázolható

kép szintén egységes. A DNy-i dlés alaphegység egy ÉNy—DK irányú vet mentén

a felszínre került. A kibúvástól DNy-ra a triász alaphegység felszíne a dlés változása

nélkül süllyed a szelvény végéig. A fedhegységben lev rétegek azonosak az I., II. szel-

vényekben leírtakkal, csupán a 10. sz. fúrásban a szárazföldi kréta képzdmények fölött

smaradványokban gazdag grypheás márgát is harántoltunk. Mint a részletesebben ismer-

tetett 13. sz. fúrásban, úgy itt is a szárazföldi képzdmények fölött kszéncsíkokkal jelzett

átmeneti rétegek vezetnek a tengeri márgába, üledékképzdési folytonossággal.

A szelvényekben leírtakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az általuk adott

kép igen egységes. Mindegyik fúrásban a dachsteini mészk volt az azonos felskréta

szárazföldi rétegsor feküjében. A szárazföldi összlet a terület K-i szélén mélyült fúrások-

ban kissé agyagosabb jelleg, mint a többiben. Ennek a rétegcsoportnak a tetején több

helyen találtunk kszéncsíkokat . Ezek épp úgy, mint a kavicsos közbetelepülések, képz-
désüknél fogva nem nagy kiterjedések és ezért biztos rétegazonosításra nem használ-

hatók fel. A kszenes rétegek üledékjelleg-változást is jelentenek, mert fölöttük mindig

szürke márga települ, míg alattuk a vörös szárazföldi képzdmények foglalnak helyet.

A kszenes rétegek fölött a grypheás márga csak két helyen volt észlelhet, mert az a

terület nagyrészérl már lepusztult. A dlésviszonyok a fúrási adatok alapján egy-

öntetek. Az alaphegység felszíne 5—6°-os eséssel DNy irányban dl.

A terület töréses szerkezet. A f vetk ÉNy

—

DK és erre merlegesen DNy—ÉK
irányban helyezkednek el. A fúrásokkal három DNy

—

ÉK irányú és egy ÉNy—DK
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irányú vett tudtunk kimutatni. A vetk mentén az öböl közepe felé es részek maradtak
j

mélyebb helyzetben. Ezek alapján az ÉK—DNy irányú f vetk tektonikus árkot
|

alkotnak. A mozgások nemcsak önmagukkal párhuzamos eltolódásokat hoztak létre^ í

hanem a vetsikok mentén egyes együttmozgó egységek meg is billentek. Az ÉNy—DK
irányú harántvetk közül adatainkkal csak egyet sikerült meghatározni. Ez a terület

K-i szélén, valószínleg a Molnárkúti árokkal esik egybe. A vet által létrehozott szint-

különbség 80— 100 m között van. A vetsík DNy-i oldalán lev rész került kiemelt

helyzetbe. A felszíni földtani adatok alapján a területet a Kisalföld felé egy szintén i

ÉNy—DK irányú vet zárja le, ami a morfológiában is jól észrevehet. Énnek a törés- <

nek a jelenlétét fúrási adataink is alátámasztják, amennyiben ez a nagy vet az egész

területet DNy—ÉK irányban átszel töréssel együtt alkotja szerkezetileg a Kisalföld

és a Bakony közötti határt. Vetmagassága eddig pontosan nem ismert, de a levetett
;

oldalon mélyült 13. sz. Mrás alapján biztosan több mint 300 m.

A törések kora a kréta utánra tehet. A felskréta terresztrikus, valamint tengeri,

képzdmények fáciese és üledékjellege is egyöntet a vizsgált területen, ez pedig csak i

úgy lehetséges, ha a képzdés körülményei is egyformák voltak. Ez a tény kizárja a most

meglev állapotot, amikor a nem nagy kiterjedés területen belül néhány 100 m-es- '

szintkülönbség is észlelhet az alaphegység felszínében és így a fedrétegek vastagságé-
,

bán is. Ekkora szintkülönbségnek már az üledékképzdésben is változatosságot kellett

volna eredményeznie.

sföldrajzi tekintetben a felskréta eltti idben teljesen denudált, karsztosodott
,

felstriász mészkfelszínre a turon-emeletben meleg, nedves klímát jelz bauxit„

majd vörös-tarka homokos kavicsos üledékek rakódtak le. A feltöltdés sebessége i

nagyon megközelítette a süllyedés mértékét, amit a szárazföldi rétegsor nagy vastagsága

és faciesbeli állandósága jelez. A kavicsszintek kisebb oszcilláló mozgásra utalnak. A süly-

lyedés következtében lassan beltó alakult ki közel a tenger akkori szintjéhez, amit az.
!

édesvízi állattársasággal jellemzett kszénképzdés és a rá üledékhézag nélküli átmenettel,

települ tengeri képzdmények jeleznek.

A szenon-emeletben a területet tenger borította el.

Befejezésül megállapítjuk, hogy a mélyfúrási rétegsorrend és a fúrásokon keresztül

szerkesztett szelvények szerint kétségtelen, hogy a felskréta márga mellett a felszínen

megfigyelhet kis kavicselfordulások — az eddigi felfogástól eltéren — nem miocén-

korabeliek. Szelvényeink bizonyítják, hogy ezek a — trilnycmóan helybeli triász, alá-

rendelten júra szaruk anyagú — kavicsok a kréta szárazföldi rétegsor felszíni mállásából

származnak.

Contributions to the geology of the Northern Bakony mountains

by P. OTTLIK

The paper sums up the geological results of the bauxite prospecting work carried

out N of Bakonybél. in the Bakony Moimtains. North Transdanubia, Hungary. The area

is like an embavment, with ridges of Dachstein limestone forming the ,,shore” and upper
Cretaceous deposits occupying the piacé of the ,,water”. The geological structure and
stratigraphical relations of the area are described and illustrated by profiles Iáid across

exploratory drillings. On tliis basis the followmg concise stratigraphic sequence rnay

be drawn : Upper Triassic Dachstein limestone is overlain on somé points by bauxite,

and generally by red terrestrical clays, sands and gravels of the Turonian stage. The
latter are conformably overlain by maríné sediments of the Senonian, mari with

Gryphea, limestone with Hippurites and finally mari with Inoceramus. It is finally stated

that considering the monotoneity of the Cretaceous deposits in the horizontal sense,_ the

area could nt have been an embayment-like feature during that period. The main direc-

tíons of post-Cretaceous faulting are NE—S\V and NW-SÉ. On the basis of the profiles

it is asserted that the outcrops of gravel adjacent to those of upper Cretaceous mari

are similarly Cretaceous of age, as contrary to the hitherto accepted view.



SZÁRAZFÖLDI VÖRÖSAGYAG KÉPZDMÉNYEK
A BUDAI-HEGYSÉGBEN

ifj. ÖTVÖS ERVIN

összefoglalás : A Széchenyi-hegyen, a Budai-hegység több más j»ntjához hasonlóan, valószínleg
eocéneleji, uralkodóan vörös és sárga, szárazföldi agj'ag mutatkozott új feltárásokban. Ezt a kifejldést
a Budai-hegységben az irodalom tévesen bauxitnak, bauxitos ag>'agnak és bauxiteredés agyagnak tartotta.
Vizsgálati eredmények szerint ezek a képzdmények túlnyomóan áthalmozott települések, allitos ásványt
bennük kimutatni nem lehetett, a hasonló képzdésünek ismert pilisi szárazföldi agyagokkal ellentétben.
Valószínsíthet, hogy az ismertetett képzdmények egy része nem is bauxiteredés.

A Budai-hegységbl és annak közvetlen környezetébl számos irodalmi közlés

említ az eocén rétegsor fekvjébl ,,bauxit” és ,,bauxitos agyag” kifejldést 2, 3, 4, 6].

Mindezen képzdmények a karbonátos kzetaljzaton, a triász alaphegység karsztos

felszínén települnek. Ugyanígy települ az az eocén eredetnek tartható szárazföldi

agyag is, amelyet 1957 tavaszán csatornázási feltárások a Széchenyi-hegyen (Eötvös út),

az ,,Úttörvasút” bevágására merleges szelvényben tártak fel, mintegy 50 m hosszban.

Az általában 2 m mély árokban föltárt tarka agyag szürkésfehér, lila, sárga, vörös szm
kifejldései szabálytalan egymásmellettiségben mutatkoztak.

Szemcseösszetételében igen finomszem pelitanyag és durvábbszem, általában

0, 1 mm-nél nagyobb szemcseátmérj törmelékanyag együttesen jelentkezik. Az agyag-

részleg mellett mutatkozó törmelékanyag átmérje a kavics— tömb nagyságrendet is

éléri. A járulékos durva szemcsenagyságú anyag kzettani összetételében a triász fekv
és az eocén fedrétegek törmelékanyaga együttesen mutatkozik : dolomit, szaruk,

zöldkövesedett andezit, dolomitanyagii alapbreccsiatömielékkel. A finomszern részleg

s a különféle durva törmelékanyag együttes jelentkezése a feltárt szelvény anyagának
utólagos áthalmozódását tételezi fel, és legalábbis két részbl álló üledékképzdésre utal,

melynek els szakaszát a finomszem anyag képzdésével, második részét pedig a fekv
és közvetlen fedösszlet törmelékanyagának áthalniozódásos hozzákeveredésével jelle-

mezhetjük.

A törmelékanyagtól mentesített, leiszapolt agyag szoros értelemben vett agyag-

részlege karbonátmentes. A belle, s a vörösagyagos alapanyagú szarukbreccsia agyag-

jából, az Eötvös Eoránd Tudományegyetem Ásvány-Kzettani Intézetében, S z á-

deczky-Kardoss E. szíves engedélyével, tanszéki segítséggel, hbomlásos
(DTA) elemzések készültek. Néhány DTA elemzés a M. All. Földtani Intézetben

is készült. Mindezek [16] értékelésében Föld vári né Vogl M. nyújtott segít-

séget. A hbomlási elemzések a legkülönbözbb szín agyagféleségekben is csak

kaolinitet jeleztek (1. ábra). Egy élénkvörös, makroszkóposán törmelékmentes

agyagminta röntgenfelvétele, Sztrókay K. értelmezésében (I. táblázat), a DTA
eredményekkel egybehangzó módon, kaolinit agyagásvány uralkodó jelenlétét mutatta
ki. Mellette a-FeO(OH)-ásvány (göthit) mutatkozott. Jelenléte magyarázza az agyag
élénk vörös színét. Kismennyiség kvarc is észlelhet volt, utólagos hozzákeveredésbl.
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Színezdésben kifejezd települési viszonyait tekintve a legkülönbözbb szín í

kifejldési típusok kaotikus egymásmellettisége a jellemz. Ugyanez észlelhet, ha az |-

anyag pelites és durva törmelékanyagának viszonyát tekintjük. A pelites alapanyagba i

mintegy belegyúrva mutatkoznak durva törmelékes elegyrészek, máshol vonszolódásos |

jelenségek észlelhetk, s a jellemzen hullámos érintkezési felületek rajzát az anyag

élénk színezése jól kiadja.

0 C° 100 200 300 ^00 500 600 700 800 900 1000

3

/. ábra. Budai-hegység! szárazföldi agyagminták DTA-vizsgálati görbéinek fbb tijjusai : 1. Széchenjá-
hegy, Kázmér utcá. .Szarukbreccsia törmelék vörösagyagos alapanyaga, 2. Budakeszi, Fodor szana-
tóriumtól Ny-ra lev kis feltárás törmelékkel kevert vörös agyagja, 3. Hunyadorom Ny-i oldal. Törmelékkel
kevert vörös agyag, 4. .Széchenyi-hegy Eötvös út. Fehér agyagos részleg, 5. Pozsonyi-hegy. Ibolyásszürke
agyag, 6. Hunyadorom É-i kfejt, förmelékmentes vörös’agyag — Haupttypen dér DTA-Kurven von
terrestrischen Tonproben aus dem Budaer Gebirge. 1. Széchenyi-Berg, Kázmér Gasse. Roter toniger
Mátrix einer Hornsteinbrekzie. 2. Budakeszi, roter Tón mit Detritus vermengt, aus dem kleinen Auf-
schluss, \V vöm .Sanatorium Fodor. 3. Hunyadorom, Westseite. Mit Detritus vermengterTon. 4. Széchenyi-
Berg, Fiötvös Strasse. Weisse Tonfraktion. 5. Pozsonyi-Berg, violett-grauer Tón. 6. Hunyadorom, nörd-

licher Steinbruch, roter Tón ohne Detritus

A fekv és a fedösszlet törmelékanyagának ilyen fokú és mérv összekeveredése

a szárazföldi agyaggal, parti, abráziós jelenségként nem képzelhet el, annál kevés-

bé, mivel az a hullámverés, amely az észlelt átmérj durva törmelékanyag moz-
gatásához szükséges, a pelites anyagot teljesen kiiszapolta volna. Az abráziós

anyagkeveredés ellen szól a durva törmelékanyag feldolgozatlansága, megmunkálatlan

felülete.

Az észlelt települési mód leginkább a jégzavargásos (krioturbációs) alaki jelensé-

gekre emlékeztet, s a Széchenyi-hegy szárazföldi vörös agyagját a feltárt mélységig

szoliflukciósan áthalmozott településnek kell tartanunk. A száraz-

földi agyag képzdésének korát, analógiák alapján, eocénelejinek vehetjük, a feltárás

Kázmér utcai részében az agyagos képzdményekre települ 1,5 m vastag löszréteg

az utolsó áthalmozás idejét a pleisztocénre rögzíti.
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I. táblázat

Eötvös úti és hunyadormi szárazföldi agyagminták röntgenvizsgálat

i

eredményei

E ö t V ö s út Hunyadorom K : kaolinit

vörös agyag sárga agyag G : göthit
Kv: kvarc

I d(hkl) I d(hkl) d(hkl)

XX 7,3 A X 7,2 A K (7,15) A
X 4,46 X 4,4 K (4,45)
X 4,26 X 4,21 G (4,21), Kv (4,25),

K (4,17)
iig 3,89 iig 3,84 K (3,84)
X 3,60 X 3,57 K (3,57)
X 3,39 ke 3,35 K (3,38), G (3,36)

g 2,73 g 2,699 G (2,70)
ke 2,58 ke 2,557 K (2,560), G (2,58)
ke 2,53 ke 2,470 K (2,53), K (4,88),

G (2,45)
ke 2,371 X 2,341 K (2,37), K (2,332)
ke 2,323 ig 2,306 K (2,33), K (2,286)
iig 2,237 g 2,193 G (2,25), Kv (2,23),

K (2,190), G (2,19)
»g 2,143 Kv (2,12)
ig 2,000 g 1,992 K (1,98), Kv (1,97)
(d)-ig 1,842 G (1,80), Kv (1,82)

g 1,707 lg 1,716 K (1,704), G (1,72)

g 1,678 g 1,670 K (1,682), G (1,68)
iig 1,633 —

llg 1,621 K (1,616)
g 1,554 (d)-iig 1,546 G (1,56), K (1,539),
ke 1,498 ke 1,490 K (1,486), G (1,50)

8 1,465 ig 1,457 K (1,464), G (1,455)

g 1,382 Kv (1,375)
iig 1,349 G (1,355)
lg 1,318 llg 1,312 G (1,315)
lg 1,292 Kv (1,299)

XX : igen ers, x : ers, ke: közepesen ers, g: gyenge, ig: igen gyenge, iig; rendkívül gj’enge,
d : diffúz

Ezzel kapcsolatban vizsgáltuk a Budai-hegység egyéb, részben az irodalomban

is emlitett vörösagyag kifejldéseit is. A Budakeszi - medence É-i és K-i

oldalán propilitesedett andezittörmeléket tartalmazó középs- és felseocén transzgresz-

sziós konglonlerátummal szintén összekeveredve észlelhet a vörös agyag. Fleg a

Fodor-szanatórium területén és közvetlen környékén mutatkozik [4] . Az agyag a-
Ny-i nagy dolomitfejt falának töbreiben, régebben ,,bauxit”-nak minsített keményebb,
szürkésfehér, sárga és vörös kifejldésben észlelhet. A kzetdarabokban tömegesen

található 0, 1 mm körüli átmérj karbonátos törmelékszemcsék a pelitanyag ers áthal-

mozódására utalnak. A nagy kfejttl D-re, az lij MÁV-szanatórium mögötti feltárá-

sokban a törmelékes vörös agyagos összletben talajfolyásos tundrajelenségek igen jellemz
alaki megnyilvánulásai láthatók (2—3. ábra). Az ezekbl a feltárásokból származó
agyagminták DTA-vizsgálatai, a nagymennyiség finomabbszeni allotigén anyag követ-

keztében kisebb kaolinittartalmat jeleztek. A vörös agyagos összletre a F o d o r-sza-

natórium konyhaépülete melletti feltárásban középseocén világosszürke miliolinás

mészk települ (4—5. ábra).

A Pozsonyi- hegy Ny-i oldalán lev ,,Uttörvasút” bevágások viszonylag

nagyobb területen, általában ugyancsak durvább törmelékkel kevert, túlnyomóan
vörös agyagot tártak fel, mely valószínen a triász alaphegység felszínére települ. Emellett

részben törmelékmentes sárga, barnásszürke, sötétszürke, ibolyásszürke képlékeny

^Sy^gf^jták települnek egymás mellett és felett. Faunát ezek sem tartalmaznak. A DTA-
vizsgálat eredményei szerint a vörös agyag és a tarka agyagösszlet sárga agyagja kisebb,

az ibolyásszürke típus nagyobb kaolinittartalmú.
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A Hunyadorom É-i oldalán lev, elhagyott kfejt dolomitjának töbreiben

mutatkozó, fehéresszürke, sárga, vörös szín, keményebb kzetdarabokból álló pelites

anyagú képzdményt [2, 3] szintén bauxitként írták le. A három különböz szín típus.

2. ábra. Budakeszi JlAV-szanatórium mögötti új feltárás— Gemisch von rtem,Ton und grobem Detritus,
mit charakteristischen Solifluktionsformen. Neuer Aufschluss hinter dem MÁV-Sanatorium Budakeszi

.3. ábra. Budakeszi MÁV-szanatórium mögötti feltárás. Felnagyított részlet — Vergrösserte Partié von
Fig.

ból készült hat DTA-felvétel mind igen nagy kaolinittartalmat állapított meg, itt is

a bauxitásványok teljes hiányával. Ezt a röntgenfelvétel megersítette, mely a sárga

típusban a kaolinit mellett csupán a-FeO (OH) -ásványt (göthitet) mutatott ki. A H-
ti y a d o r o ni Ny-i oldalán található vörös agyagos képzdmény, áthalmozott jellege

miatt, a DTA-vizsgálat szerint, kis kaolinittartalmú.
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A csillaghegyi R ó k a h e g y, K-i, nagy kfejtjének legalsó fejtési szintjén

1 a felseocén nummuliteszes mészk alatt fleg dolomitból, triász mészkbl, zöldkövese-

^
dett andezittörmelékbl álló, homokos, márgás kötanyagú transzgressziós összletben.

4. ábra. Budakeszi Fodor-szanatóriumtól Xy-ra lev kisebb feltárás -j— Wie in Fig. 2., neuer Aufschluss
westlich vöm Sanatorium Fodor

5. ábra. Budakeszi I'odor-szanatóriumtól Xy-ra lev kisebb feltárás, l'elnagyitott részlet — Vergrös-
serte Partié von Fig. 4.

részben rétegesen, részben szabálytalan foltokban vöröses színezdés mutatkozik, mely
bemosott és feldolgozott szárazföldi vörös agyagból származik (6—7. ábra). A DTA-
vizsgálat szerint a vörös szinezdés márgás részleg csekély kaolinitet tartalmaz.

Az említett fbb kifejldéseken kívül a Budai-hegység számos más pontján is meg-
találhatók a szárazföldi vörös agyag jelentéktelen foszlányai (Virágvölgy, Mátyás-

hegy, Kkapu)

.

5 Földtani Közlöny



226 Földtani Közlöny, LXXXVIII . kötet, 2. füzet

6. ábra. Rókahegy, K-i kfejt, legalsó szint. I'elsöeocén
transzgressziós osszletbe bemosott vörös agyag által színezett
közettöniegek (\’j — Steinbiuch an dér Ostflanke des Kóka-
berges, unterste I'lur. Transgressives Übereozán, rotgefárbt
durch eingewachsenem rten Tón

Összefoglalva megállapítható, hogy
a Budai-hegység területén és közvetlen környezeté-

ben lev, megvizsgált, eddig bauxitnak és bauxi-

tosnak nevezett eocénalj i képzdmények csak

agyagásványt tartalmaznak, bauxitásványt nem.

A képzdmények túlnyomórészt már a felseocén-

ben, legutóbb a pleisztocénben halmozódtak át.

Az áthalmozódással járó anyagkeveredéssel a kao-

linittartalom lecsökkent. A hasonló rétegtani

helyzet, triász alaphegységi töbrökben elhelyez-

ked Pilisvörösvár környéki tzálló agyagösszlet-

tel összehasonlítva [7], azt találjuk, hogy jelents

különbségek vannak a két terület nagyjából ha-

sonló jelleg képzdményei között. A pilisi fehér,

sárga és vörös töböragyagok xl : Si aránya jóval

nagyobb, mint a hunyadoromi minták A1 : Si

aránya (II. táblázat).

Varjú Gy. adatai szefÍRt a pilisvörösvári agyagoknál a Fe-kioldódásával és
i

a dolomit felszínén való lerakódásával párhuzamosan az A1 és Si kilúgozását is észlelni

lehetett. A vörös vasas kéregben 11,72% Si(>2 mellett 11,31% AlqOg-t mutattak ki,

a Jiiállott dolomitban az Al-tartalom változatlansága mellett a SiOg tartalom l,6°o-ra

csökken. Valószínnek látszik, hogy ebben az esetben az idk folyamán az Al-kdúgozódás

a vSi-énál nagyobb méreteket öltött, tehát kiindulási anyagként Al-ásványokban gazda-

gabb agyagkzetet kell feltételezni. Kzt alátámasztja Köblén ez \ .-nak a Pilisvörcs-

vár környéki tzálló agvagokon végzett DTA-vizsgálatsorozata [7 ], amely szerint az

agyagok fleg kaolinitet tartalmaznak, de számos mintában diaszjjor és böhmit is kimutat-
,

ható. A Budai-hegvségi nagvobb Si02-tartaloni annak is lehet következménye, hegy a

hegység a pilisvörösvári medencerészletnél nagyobb tektenikai megmozgatottságen

ment keresztül. Az így kiemelked hegységtagokon elhelyezked szárazföldi agyagos

7. ábra. Kókahegy, K-i kfejt,
legalsó szint. Fct-^ceocén transz-
gressziós csszlctl c lcn:rsott vörös
agyag által színezett k; ettöine-
gek (V). I tirí g> í',< t( Ki/Iet —
VcrgrsEciíc e<n I ig. 6.
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II. táblázat

Hunyadorom [2]
j

Pilis [7]

1. 1
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

AbOa % 35,30 34,03 29,68 35,30 49,30 34,50 44,97 44,06 31,37

SiO, % 49,32 48.18 39,58 32,08 47,09 30,30 42,14 44,10 27,47

AbOa : SiO. 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1

képzdmény könnyebben halmozódliatott át, és így könnyebben is sziallitosodliatott

.

Ilyen értelemben. Vadász E. meghatározását [5] véve alapul, a Budai-hegységben

található vörös agyagos képzdmények terra rossának volnának számíthatók (,,Reszili-

fikáció, a szilicium és hidrargillit egyesülésébl származó agyagásványokkal. Az utóbbi

folyamat megy végbe a bauxit mállásából keletkez terra rossában”).

Az eredetileg bauxitásványokat tartalmazó agyagos képzdmény áthalmozása

azonban nem vonja maga után feltétlenül a kémiai és ásványos összetétel lényeges

megváltozását [1, 7]. Ezért rendkívül valószínsíthet, hogy a röntgenvizsgálat szerint

is szennyezdésmentesnek bizonyult, eredeti helyzet hunyadoromi szárazföldi agyag-

kifejldés nem bauxiteredés, eredetileg sem tartalmazott allitos ásványt. Ez a képzd-
mény feltétlenül sokkal kisebb utólagos, reszilifikáló változáson eshetett át, mint a

Bárdossy Gy. által említett, mészktörmelékes, allit-ásványokat tartalmazó,

nagykovácsi vörös agyagos képzdmény
[ 1 ]

.
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Vorkommen von terrestrischem rtem Tón im Budaer Gebirge

E. ÖTVÖS jun.

Mán hat auf deni Széchenyiberg und an verschiedenen anderen Punkten im Budaer
Gebirge in gewissen netten Aufschlüssen terrestrische Tónvorkommen von überwiegend
roter und gelber Farbe und vermutlich frülieozánem Altér gefmiden. Diese Ausbildung
wird in dér Eiteratur irrtiünlich als Bauxit angesehen. In den meisten Aufschlüssen des
Gebirges ist dicsér Tón mit grösstenteils karbonatischem Detritus extrem variabler
Komgrösse vermengt. In den von diesem Detritus befreiten Proben ist auf DT- und
röntgenanalytischem Wege ein grosser Prozentsatz von Kaolinit und a-FeO(OH) nach-
gewiesen worden. Die detritale Beimengung ist das Ergebnis mehrfacher Umháuftmg.
Die letzte und zugleich wichtigste ITmháufung ist durch vSolifluktion im Pleistozán vor
sich gegangen. Dér keimzeiclmende Fomienschatz dieses Prozesses ist aus den beigegebe-
nen Éichtbildern ersichtlich.

Die untersuchten Tonproben enthalten, im Gegensatz zu den stratigraphisch
gleichwertigen, nahegelegenen feuerfesten Tonablagerungen des Piliser Gebirges, über-
haupt keine allitischen Mineralien. Die Unterschiede im Grad dér Resilifiziertmg kimen
mit dér tektonisch intensiver bewegten, emporgehobenen Tagé des Budaer Gebirges
erklárt werden. Soltén die genannten rten und álmlich gefárbten terrestrischen Ton-
typen aus Bauxit entstanden sein, so kimen sie als Terra rossa im Sinne von Professor
É. A" a d á s z angesprochen werden. Die Uniháufung muss jedoch nicht zwangsláufig
eine chemische und mineralogische Abánderung dér allitischen IVIineralien im Tonverband
mitführen

, sodass das untersuchte Matéria! emiger Aufschlüsse wohl auch ursprtmglich
frei von allitischen Mineralien war.

5*



A FEHÉRVÁRCSURGÓI (DUNÁNTÚL) PANNÓNIA!
KVARCHOMOK Ü L E D É KF L D T A N I VIZSGÁLATA

BÁRDOSSY GYÖRGYNÉ .

összefoglalás : Fehérvárcsurgó község közelében pliocén korú fehér kvarchomokelfordulás
ismeretes, mely a legújabb vizsgálatok szerint üvegipari célokra is felhasználható. Bár szemcsenagysága
valamivel finomabb, mint az általánosabban ismert Kövágóörsi üveghomoké, vastartalma azohban kicsi
és olyan kedvez alakban van jelen, hogy nemesítése egyszernek ígérkezik.

A vastartalom nagy részét a homokszemcsék között megtapadó agyag tartalmazza és csak kisebb
része van törmelékes ásványszemcsék formájában jelen. Ugyanannak a mintának különböz szemnagyságú
frakcióit vizsgálva megállapítható, hogy a kis szemnagy.ságókhoz nagj'obb vastartalom tartozik. Ezenkívül 1

a homok színe és átlagos vastartalma között is sikerült bizonyos összefüggést kimutatnunk. A sárga szín-
árnyalat ersödésével együtt növekszik az átlagos vastartalom is. A vastartalom elrendezdése a telepen
belül nem mutat szabályszerséget, de a telep szélein mindig nagyobb a vastartalom, mint a középs
részein.

Korszer üledékföldtani vizsgálati módszerekkel megállapítást nyert, hogy a homok átlagos
szemnagysága nyugatról kelet felé fokozatosan n. A homokréteg az egész területen a ,,T r a s k”-féle
beosztás szerint igen jól osztályozott. A szemcseeloszlás aszimmetriája egyúttal kicsi. Ebbl földtanilag
arra következtethetünk, hogy az elsdlegesen leülepedett homok üledekszemcseösszetételét utólagos
folyamatok nem módosították. Nagyobb aszimmetria ugyanis általában akkor jelentkezik, ha valamelyik
frakció utólagosan feldúsul.

A homokréteg települési módjából, a homok nagy tisztaságából, nagyobb vastagságon át tartó
<10— 15 m) egyenletes szemcseeloszlásából egyenletesen hátó üledékképzdési körülményekre kell követ-
keztetnünk. A homokelfordulást tengerparti keletkezésnek tartjuk. Tengerparti enyhe h'ullámveréses
körülmények között történhetett meg legkönnyebben a szennyez vasas és agyagos anyagok kimosása
a homokanyag közül. A tengerpart a területtl nyugatra húzódhatott, nagyjából ÉD-i irányban.

Fehérvárcsurgó községtl DK-re elterül Tatárhegyen mvelés alatt álló igen

finomszeni pannóniai korú, fehér homokot ismerünk, mely természetes vasszegénysége

miatt jól felhasználható az üvegiparban. A homok hasznosithatósága miatt a területen

évek óta folynak kutató munkák, melyeket részben a Földtani Intézet, részben pedig az

ipari vállalatok saját kereteiken belül folytattak. Ezek a kutatások igen sok hasznos

adatot szolgáltattak, egyrészt a homokréteg kiterjedésére, másrészt pedig üledékkzettani

összetételére. Utóbbi vizsgálatok általános érdekldésre is számot tarthatnak, ezért a

következkben ezekrl szándékozunk rövid áttekintést adni.

A Tatárhegy a Bakony és a Vértes hegység között húzódó Móri árok Ny-i peremén

helyezkedik el (1—2. ábra). A Móri árok területét túlnyomórészt fiatalkorú üledékek

töltik ki és csak peremén bukkannak a felszínre idsebb képzdmények. A terület réteg-

tani felépítésére az alaphegységig lemélyített gépi fúrások nyújtanak felvilágosítást.

Az alaphegység az egész területen felstriász dolomit. A dolomitra települ, de

nem mindenütt található meg a felskréta bauxit, mely egyben a környék legfontosabb

ipari nyersanyaga. Az eocén képzdmények, melyek a rétegtani sorrend szerint a bauxit

szint felett helyezkednek el, nem mindenütt találhatók meg. A dolomitra ezeken a

helyeken felsoligocén, alsómiocén, a Tatárhegy környékén pedig közvetlenül pannóniai

üledékek települnek. Valószín, hogy az eocén rétegeket innen még a Móri árok be-

szakadása eltt lepusztította az oligocéneleji denudáció.

A pannóniai üledékek vastagsága 80— 100 m. Valószín azonban, hogy a Móri

árok belseje felé haladva ez a vastagság növekszik. Általános dlési irányuk DK-i.

A pannóniai rétegösszlet alsó kétharmada fleg agyagrétegekbl áll, melyeket homokos
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agyag- és iszaprétegek tarkítanak. A rétegösszlet fels egyharmada fleg liomokrétegek-

) bi tevdik össze. Ezek alul agyagosak, iszaposak és sárga, illetve szürke színek.

Reájuk települ a fehér kvarchomok. A kvarchomokra a terület keleti részén újból sárga

i és szürke homok következik. Az egész rétegsort kemény, kovás kötés kvarchoniokk

1 zárja le, átlagosan 1 m vastagságban. A kemény homokk tömbjei borítják a Tatárhegj’’

j három kiemelked magaslatát. Valószínleg ezek védték meg a Tatárhegy kiemelkedé-

I seit a késbbi lepusztulástól.

7. ábra. A fehérvárcsurgói kvarchomoktelep környékének földtani térképe. Magyarázat: I. fels-
triász dolomit, 2. fdsökretabauxit, 3. középsöeocén nummulinás mészk, 4. felspannóniai homok, 5. fels-
pannóniai konglomerátum, 6. pleisztocén lösz és futóhomok, 7. holocén ártéri üledékek, 8. homoktelep
határa, 9. vet, 10. földtani szelvény iránya — Geologic map of the environment óf the Fehérvárcsurgó
quartz sand deposit. Explanations; 1. T-Tper Triassic dolomité, 2. Upper Cretaceous bauxite,
3. Middle Eocéné nummulithic limestone, 4. Upper Pannonian sands, 5. t:pper I'annonian conglomerate,
6. Pleistocene loess and blown sand, 7. Alluvial deposits, Holocene, 8. Boundary of sand deposit, 9. I'ault,

10. Geological profile

A vizsgált tatárhegyi pannóniai fehér homok feküje rendszerint agyag. Az agyag-

rétegek fels része okkersárga, kövületmentes, kissé karbonátos kemény agyag, mely

lefele világos kékesszürke agyagba megy át. Ahol az agyagréteg hiányzik, ott a finom-

szem homok feküje dolomittörmelék, mely alatt mindjárt a dolomit következik. Fedje
a legtöbb esetben sötétsárga agyag, vagy az említett homokk. A fedrétegeket az

óholocénben az itt átfolyó Gaja-patak sok helyen lepusztította és helyette holocén

kavicsos üledékeit rakta le.

A homok- és agyagrétegösszlet DK-i dlésben ÉNy-ról DK felé ersen kivastag-

szik. Legnagyobb vastagságát általában a K-i vet közelében éri el 19—20 méterrel.

A homok legszembetnbb sajátsága a fehér szín. A felkutatott területen a homokréteg

a középs részen a legfehérebb. Felfelé vagy lefelé kissé sárgás vagy szürkésfehér árnya-

latú. A fels részén látható sárga foltok és csíkok valószínleg utólagos színezdések.
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A leszivárgó csapadékvizek moshatták be a színezdést okozó vashidroxidot. A homok
nem teljesen kötetlen, mert a homokbányákban kb. 70°-os meredekség falban megáll,
de kézzel azért könnyen szétmorzsolható.

*

A fehér homokról rétegenként igen sok szemcseösszetételi vizsgálat készült.

A nagyszámú vizsgálatok szerint a szemcsenagyság változásaiban szabályszerség
nincsen. Finomabb és durvább szemnagyságú részek váltakoznak kissé agyagosabb

magasság

2. ábra. A fehérvárcsurgói kvarchomoktelep földtani szelvénye. Magyarázat: 1 . felsötriász dolomit,
2. felsöpannóniai szürke és sárga agyag és agyagos homok, 3. felsöpannóniai fehér kvarchomok, 4. fels-
pannóniai kvarckonglomerátum, 5. holocén ártéri kavics és kavicsos homok — Geological profile of the
l'ehérvárcsurgó quartz sand deposit. Explanations: 1. Upper Triassic dolomité, 2. Upper Panno-
nian yellow and grey clay and argillaceous sand. 3. Upper Pannonian white quartz sand. 4. Upper Panno-

nian quartz conglomerate. 5. Holocene alluvial gravel and gravelly sand

.szakaszokkal, de még a legközelebb es fúrásokban sem lehet ezeket a változásokat

egymással párhuzamosítani. A fehér homok uralkodó szemnagysága 0,06—0,2 mm között

van. A homok, szemcsevizsgálatok szerint, 2—8% mennyiség agyagfrakciót is tartal-

maz. A homokban az 1,5 nim-nél nagyobb szemcsék alig fordulnak el, mennyiségük

rendszerint nem több 1%-nál. Átlagos szemnagysága alapján a fehér homokot kzet-
tanilag ,,finomszemcsés homoknak” kell tekintenünk.

Az egyes fúrások átlagos szemcseösszetételének megfelelen megszerkesztettük

a hozzájuk tartozó összeggörbéket (kummulatív görbe). Ezek segítségével összehasonlí-

tottuk a különböz fúrások átlagos szemcseösszetételét. Megállapíthattuk, hogy a szom-

szédos fúrások összeggörbéi alig különböznek egymástól. De szinte alig van különbség

az egymástól távolabb es fúrások anyagának átlaggörbéi között is. Ugyanígy egyeznek

a felszínen vett minták, a fúrásokból nyert minták anyagának görbéivel (3. ábra).

Az összeggörbék igazolják, hogy a homokréteg szemcseösszetétele rendkívül egységes.

Ugyancsak az összeggörbék segítségével számítottuk ki a homok átlagos szemcse-

nagyságát, az osztályozottságot és az eloszlási aszimmetriát. Súlyozott átlagot nem szá-

míthattunk, mert a szemnagyság alsó és fels határa nincs megadva. Ezért az átlagos

szemnagyságot grafikus úton határoztuk meg az összeggörbékbl (médián). Az egyes

fúrások átlagos szemnagysága alapján izohipszás térképet szerkesztettünk és kijelöltük

ezáltal azokat a helyeket, ahol a szemnagyság a legkisebb (4. ábra).

A térkép alapján jól láthatjuk, hogy a homok átlagos szemnagysága általában a

telep nyugati szélén a legkisebb (0,09 mm). A Tatárhegyen leginkább 0,10 és 0,11 az
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3. ábra. A fúrásokból és a homokbányából vett minták összeggörbéi. Magyarázat ; 1., 2., 3., 4.

fúrásokból vett fehér homok, 5. Világosszürke homok a homokbányából, 6, fehér homok a homokbányából,
7. sárga közbetelejJülés a homokbánya fehér homokjában — Cumulative curves of samples collected from
borings and in the sand pit. Explanations: lto4. VV^hite sand from borings, 5. bight grey sand

from the pit, 6. White sand from the pit, 7. Yellow interbedding from the white sand of the pit

átlagos szemnagyság. Általános érvény összefüggésként az átlagos szemnagyságnak

nyugatról kelet felé történ lassú növekedését állapíthatjuk meg.

Az osztályozottság meghatározása számítás títján történt, a következ képlet

segítségével :

DQg = YQJQi DQg az osztályozottság! együttható

ahol öl a kumulatív görbén leolvasható els quartílis,

Ö3 a görbén leolvasható harmadik quartílis
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A homokréteg átlagos osztályozottsági együtthatói 1
,

1

2

—
1 ,63 széls értékek között

váltakoznak. (Mennél kisebb az osztályozottsági együttható, annál osztályozottabb
’

a

kzet.) Ez azt mutatja, hogy a homokréteg az egész területen a T r a s k-féle beosztás

szerint igen jól osztályozott kzet. Az osztályozottság térbeli változásait térképen is

ábrázoltuk (5. ábra). A térkép alapján láthatjuk, hegy a hemekréteg legjobban osztályo-

4. ábra. A homok átlagos szemnagj'ságának változása. Magyarázat: 1. kutató fúrások helye,
2. medd fúrás, 3. a homokréteg kiterjedésének határa, 4. feltételezett vet, 5. bemért vet, 6. átlagos
szemnagyság (medianban kifejezve), 7. átlagos szemnagyság (médián) 0,10 mm-nél kisebb, 8. homok-
bánya — Variation of the average grain size of the sands. Explanations: 1. Sites of exploratdry
drillings, 2. Unproductive drilling, 3. Borderline of the sand deposit, 4. Fault, suspected, 5. Fault, deter-

mined, 6. Medián grain size, 7. Medián grain size of the fraction below 0,1 mm, 8. Sand pit

zott részei a Tatárhegytl keletre és délkeletre terülnek el. A legkevésbé osztályozott

területrész a homokbányától közvetlenül D-re terül el.

Ugyancsak számítással kaptuk meg a szemcseeloszlás aszimmetriáját, a következ

képlet segítségével :

Fsz = Md - Qa "b ^1

2

ahol Fsz a szemcseeloszlás aszimmetriája

Md a médián értéke

^ 3 , Qi a két quartilis
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Az aszimmetria minden egyes mintánál negativ eljel, vagyis a kis szemnagy-

ságok felé irányul. Az aszimmetria mértéke igen kicsi, maximálisan 0,024-nek adódott

ki, átlagosan pedig 0,005—0,015 közt mozog. Ebbl földtanilag arra következtethetünk,,

hogy az elsdlegesen leülepedett homoküledék szemcseösszetételét utólagos folyamatok

nem módosították. Nagyobb aszimmetria ugyanis általában akkor jelentkezik, ha vala-

melyik frakció utólagosan feldúsirl.

5. ábra. A homok átlago.s osztályozottságának változása. Magyarázat: 1. kutató fúrások helyt,.
2. medd fúrás, 3 . a homokréteg kiterjedésének határa, 4. feltételezett vet, 5. bemért vet, 6. osztályo-

zottság (\ QJQÓ, 7. homokbánya — Variation of the average sorting of the sands. Explanations:
1. Sites of exploratory drillings, 2. Unproductive drilling, 3. Borderline of sand deposit, 4. Fault, suspected,

5. Fault, determined, 6. Sorting (Y QslQi), 7- Sand pit

I. táblázat

Minta
száma

Eredeti minta
Fe,0,

tartalma %

Szemnagyságú frakció FczOs-tartalma

75—750 n «/o 30—75 A<»/„ 30 n alatt °/,

1. 0,48 0,34 1,33 2,65
2. 0,50 0,30 1,66 2,15
3. 0,54 0,26 1,60 1,77
4. 0,58 0,27 1,47 2,19
5. 0,56 0,34 1,15 4,16

A homok ipari felhasználása miatt nagyszámú kémiai vizsgálatot végeztek a homclc
kutatása során. Ezek a vizsgálati adatok is sok érdekes megállapításra vezettek. A hcmck
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FegOg-tartalma 0,24 és 0,84% között változik. De nemcsak különböz minták vastar-

talma változó. Megállapítást nyert az is, hogy egyazon homokmintán belül az egyes
frakciók vastartalma annál nagyobb, minél kisebb a szemnagyságuk. (I. táblázat).

•6. ábra. A homokréteg átlagos vastartalmának változása. Magyarázat: 1. kutatófúrások helye,
2. medd fúrás, 3. a homokréteg kiterjedésének határa, 4. feltételezett vet, 5. bemért vet, 6. átlagos
FejOs-tartalom, 7. homokbánya — The variation of average ferric oxide content of the sands. Expla-
nations: 1. Sites of exploratory drillings, 2. Unproductive drilling, 3. Borderline of sand deposit,
4. Fault, suspected, 5. Fault, determined, 6. Average ferric oxide content, 7. Sand pit

A vastartalom eszerint fleg finomszemcsés, limonitos anyag és nem törmelékes

ásványszemcsék formájában van jelen. A homok színe és átlagos vastartalma között

is van bizonyos összefüggés. Az egyes színcsoportok átlagos vastartalma a következ
eredményt mutatja ;

Szürkésfehér homok 0,48% F.egOj

Világosszürke homok 0,52% FegOg

Sárgásszürke homok 0,55% FegOg

Világos okkersárga homok 0,89% FeaOg

A sárga színárnyalat ersödésével tehát együtt növekszik az átlagos vastartaloni.

A vastartalom térbeli elrendezdésének izoliniás (6. ábra) térképe szerint az

átlagos vastartalom eléggé szabálytalanul változik, annyit azonban mégis meg lehet
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állapítani, hogy a telep szegélyrészein nagyobb az átlagos vastartalom, mint a középs
részeken. Ezenkívül a D-i területrészen találjuk a legnagyobb összefügg, viszonylag kis

(0,2—0,4%) vastartalmú teleprészt.

A homok a vastartalmon kívül még más szennyezket is tartalmaz. Az átlagos

AlgOj 1,3—4,6% ;
a TiOj 0,15—0,60% ; a CaO nyom-tói 1% ;

az MgO nyom-tói 0,5%;

és végül a kötött víz 0,5— 1,5% közt ingadozik. Bár erre külön vizsgálatot nem végez-

tünk, véleményünk az, hogy e komponensek túlnyomó része az agyagos frakcióban van.

Az elemzések szerint a homok SiOg-tartalma eléggé egyönteten 92,6—96,6%
széls értékek között változik. Az SiOa-tartalom természetesen nem teljes mennyiségben

van kvarcként jelen, hanem az agyagfrakció agyagásványaiban is benne foglaltatik.

Ezenkívül a kis mennyiségben található szilikátásvány törmelékek is tartalmaznak

SiOg-t. Mindazonáltal a SiOg-tartalom túlnyomó része, kb. 90—95%-a valóban kvarcként

van jelen. A kvarcszemcsék csak gyengén koptatottak, leginkább átlátszók, vagy áttet-

szk. Vannak homályos, át nem látszó szemek is. Polarizációs mikroszkópi vizsgálat

szerint a kvarcszemcsék túlnyomórészt metamorf eredések. Az eruptív eredet szemcsék

száma alárendelt.

A nehézásványos frakció f alkatrésze a hematit és göthit, mely mellett alárendel-

ten magnetit, st elvétve néhány ilmenit szemcse is van. Jelents mennyiségben talál-

tunk turmalint és disztént. Alárendeltebb mennyiségben staurolitot, gránátot, epidotot,

•cirkont és rutilt ismertünk fel. Végül gyér szemcsék formájában néhány antofillit, mikro-

klin és apatit kristályt sikerült kimutatni.

A könny fajsúlyú frakcióban az uralkodó kvarc mellett fleg muszkovitot és

néhány mállott földpátszemcsét is találtunk.

Az egész ásványtársaság összetételét tekintve legnagyobbrészt metamorf kze-
tekbl származhat, ami megersíti a kvarcszemcsék vizsgálatánál tett megállapításunkat.

A homokréteg települési módjából, a homok nagy tisztaságából, nagyobb vastag-

ságon (10— 15 m) át tartó egyenletes szemcseeloszlásból egyenletes üledékképzdési
körülményekre kell következtetnünk. A homokszemcsék gyenge koptatottsága vízi

szállításra mutat. Ezt a feltevésünket alátámasztja a homok nagymérv osztályozott-

sága, továbbá a kis szemnagyság felé mutató enyhe aszimmetriája, ami a tengerparti

homokra jellemz. Tengerparti enyhe hullámveréses körülmények között történhetett

meg a legkönnyebben a szennyez vasas és agyagos anyagok kimosása a honiokréteg

közül. A tengerpart az átlagos szemnagyság és az osztályozottság térképei alapján

a területtl Ny-ra, nagyjából ÉD-i irányban lehetett.

Hasonló földtani jelleg a régebben ismert kvágóörsi pannóniai fehér homoktelep,
amit Hajós M. ismertetett a Földtani Közlönyben. A két homokelfordulást össze-

hasonlítva megállapíthatjuk, hogy mindkét homok fehér szín és igen jól osztályozott.

Ásványos összetételük közel azonos és mindkett metamorf kristályos kzetek ásványait

tartalmazza. A fehérvárcsurgói homok azonban sokkal finomabbszem. Ennek a homok-
nak közepes szemnagysága 0,09—0,11 mm között változik, míg a kvágóörsi 0,23—
0,25 mm között van. Eszerint valószín, hogy a kvágóörsi homok a tengerpart hulláni-

veréses zónájában ülepedett le, míg a fehérvárcsurgói valamivel távolabb és ezért fino-

mabbszem. Ugyanezt igazolja a fehércsurgói homok nagyobb osztályozottsága is.
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Sedimentological investigation of the Pannonian (Upper Pliocene) quartz sand deposit at

Fehérvárcsurgó, North Central Hungary

By SUSAN L. BÁRDOS.SY

The sand deposit mentioned in the title is, according to recent investigations,

a possible raw matéria! fór the glass industry. Although of a somewhat finer grain size

as the more generally knowm Kvágóörs glass sand, it is of a very small iron content
and the 1 áttér is present in such an advantageous form that the processing of this sand
will apparently be very simple.

Most of the iron is contained by the clay adhering to the sand particles and
onh’ a small fraction is present in the form of detrital mineral grains. By investigating

different grain size fractions of one and the same sample it becomes evident that the
smaller categories contain more of the iron content. Moreover, a relationship was formd
between colour and iron content of the sands the 1áttér increasing with the yellow colour

of the sand becoming more intense. The distribution of the iron content of the deposit

shows no regulanty, bút it is throughout smaller at the center than aroimd the margin
of the deposit.

By the aid of up-to-date methods of sedimentary petrology the increase of the

average grain size towards the East has been established. According to T r a s k’s sub-

diVision the sand deposit is very well sorted throughout. At the same time the skewness
of grain size distribution is small. Geologically this means, that the grain size distribution

of the sand, once deposited, has nt been altered by secondary processes.

The mode of deposition, the great purity, the imiform grain size distribution

prevaíling through a thickness of 10 to 15 metres, all seem to indicate an imiformity

of the actors goveming sedimentation. The deposit is considered tobeof littoral origin.

The washing out of ferrous and argillaceous contaminations from between the sand
grains is most readily conceivable in such an enwonment. The shore was probably
extending in XS direction West of om: deposit.
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UNGULA CAPRAE-SZINT D N Y- D U NÁNT Ü L I FÚRÁSBAN

Dr. ac. STRAUSZ LÁSZLÓ
(XXII. táblával)

Összefoglalás. A fels pannonikum alsó részének megfelel Congeria tingula caprae-s szint a Dunán-
túl középs és ÉK-i részén elterjedt. Eddig a D- és DNy-Dunántúlról nem ismertük, feltételesen vagy
az alsó pannónikum fels részébe es Limnocardium abichi-s rétegekkel, vagy a fels pannóniai Congeria
rhomboideá-s összlet legalsó részével párhuzamositották. Most a Nagvkanizsá-melletti Bajcsa 5. sz. mély-
fúrásban 1301 és 1307 m közt smaradványokban gazdag elforduíá.sát találták. Helyzete és smarad-
ványai azt bizonyitják, hogy a rhomboideás összlet alsó szintjének felel meg.

Nagykanizsa közelében a Bajcsa 5. sz. mélyfúrásban 1301 és 1307 m közt szürke

homokos márga sok smaradványt tartalmaz. Többségük jó megtartású, héjas példányok

is vannak köztük. A következ fajok voltak meghatározhatók ;

Limnocardium apertiim M ü n s t e r. Nagyobb termet példány, 15 éles bordá-

val. Ha a L. apertum M ü. és L. secans F u c h s neveket nem tekintjük azonos értelm-

nek [4, p. 64], úgy inkább a L. secans Fuchs keretébe lenne sorolható. Fuchs
eredeti ábrájától azonban mind a bordák száma, mind keskenysége határozottan eltér

{1, tab. 15, fig. 29—31], A bordák száma e faj keretében meglehetsen ingadozó. A 12 bor-

dás példányokat szokás legjellemzbbnek tekinteni, de gyakoribbak a 14— 15 bordásak.

Ennél is nagyobb bordaszám esetében már kétséges lehet az azonosítás.

Limnocardium pensli Fuchs. Négy cm széles, három és fél cm magas, ersen
domború teknk, 22 tompa sugaras bordával, keskeny bordaközökkel. A Dunántúl

középs részein az ungula capraes rétegekben igen gyakori alak ez s ott változékonysága

is jelents, fleg a bordák szélessége tekintetében [4, p. 68] . F u c h s ábrája [1, tab. 15,

fig. 15— 17] kissé torzítja a bordaközök keskenységét, az ábrázolt bajcsaí példányon

pedig ellenkezleg a bordaközök túlságosan szélesnek látszanak a kbélen. Leginkább

egyezik budapesti, kbányai alakkal [2, tab. 21, fig. 5].

Limnocardium cfr. auingeri F' u c h s. Keresztben megnyúlt, négyszöges kör-

vonalú, lapos teknj alak, az els mezn 20 elég széles, laposhátú bordával, a hátsó

mezn 5 keskeny, kissé szemcsézett-hátú éllel. Azonosítása csupán a hiányos megtartás

miatt tekintend kétesnek.

Limnocardium desertum Stoliczka.
Congeria rhontboidea H ö r n e s. Számos példánj-, a jellemz ersen domború,

rövid-romboid alak.

Dreissena auricularis Fuchs. Másfél cm hosszúságot elér, ersen domború,
vastaghéjú példányok, tömegesen fordulnak el, lumasellaszeren is.

Planorbis sp. Valószinleg a P. radmanesti Fuchs alakkörébe [4, p. 94—95]

tartozó lenyomat.

A Dreissena auricularis nagytermet, vastaghéjú példányainak tömeges el-
jiordulása a Congeria ungula caprae-szintre jellemz. A középs-dmiánti'ili területen a

Congeria ungula caprae-szint sok gazdag lelhelyén ellenrizhet volt ez [4, p. 7—22], sok

esetben a szint nevét adó C. ungula caprae M ü n s t e r faj hiánya mellett is a kor-
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megállapítást az említett Dreissena-anyag tette lehetvé. A Limnocardium pensli F u c h s

faj ugyancsak jellemz az ungula caprae-színtre, ebben igen gyakori, más pannóniai

szintben vagy kifejldésben nincsen meg. A bajcsi elfordulás többi fajai közül Limno-
cardium apertuni M ü., L. cir. auingeri F u c h s, Planorbis sp.^[aii. radmanesti F u c h s)

elfordulnak az ungula caprae-szintben, de a felspannónikum felsbb részében is.

Limnocardium desertum S t o 1. a déldunántúli fúrásokban egyaránt gyakori a fels-

pannónikum alsó részében és az alsópannónikum fels rétegeiben.

Az ungula caprae-szint helyzete a Dunántvil középs és ÉK-i részén jól ellenriz-

het : az alsópannónikum és a balatonicás felspannóniai rétegek közé esik. smarad-
ványainak többsége közös a felspannóniai képzdményekével, de van köztük néhány
az alsópannónikumban is gyakori faj, pl. Congeria partschi H ö r n e s és Melanopsis

impressa K r a u s s [3, p. 228—230 ; 5, p. 196]. Fleg a Dreissenák fellépése, st rend-

kívüli gyakorisága bizonyítja az ungula caprae-szint felspannóniai korát, az alsó-

pannónikumból ezek hiányoznak. A Dunántúl déli részén a felspannóniai Congeria

rhomboideá-s rétegek és az alsópannónikum közt nem találtak eddig semmiféle elkülönít-

het képzdményt, amely párhuzaniosítható lett volna az ungula caprae-szinttel. így
az a feltevés volt kézenfekv, hogy a rhomboideás rétegek alsó része felel meg az ungula

caprae-szintnek [4, p. 47—48]. Másik lehetséges elképzelés az, hogy a medencék kifejl-

désében az abichi- vagy abichiforme-rétegek párhuzamosíthatók az ungula caprae-szint-

tel [6, p. 235]. Az ilyen párhuzamosítás mellett az hozható fel érvül, hogy mind az

abichis rétegekben, mind az ungula capraes rétegekben megvan a Congeria partschi

H ö r n. faj, melyet külföldön gyakran szintjelz fontos alaknak tekintenek. Igen gyenge

érv az utóbbi párhuzamosítás mellett az, hogy ebben az esetben a felspannónikum
két legelterjedtebb kifejldését, a Congeria halatonica Partsch és a Congeria rhom-

boidea Horn. fajok uralkodó fellépése által jellemzett és azokról elnevezett balatonicás-

és rhomboideás rétegeket egymással pontosan egyenl rangú, egyenl idméret keret-

nek minsíthettük. Most azonban vastag Congeria rhomboideás rétegsor alján, 1300 m
mélységben, az abichis rétegek fedjében, együtt találtuk a Congeria rhomboidea Horn.
faj tíjDUSos példányait az ungula caprae-szintre jellemz smaradványokkal, fleg a

Dreissena auricitlaris F u c h s faj vastaghéjú, nagytermet példányainak tömeges el-

fordulásával. Fz azt bizonyítja, hogy a rhomboideás rétegek alsó része párhuzamos

az ungula caprae-szinttel, tehát lefelé az alsópannónikumig ér, mélyebbre, mint a bala-

tonicás rétegek.

T.4Rb.\M.\GY.\RÁZAT — T.\FKbERKb.VRUNG
XXII. tábla — Tafel XXII.

1, 7. Dreissena auricidaris I' ii c h s, 4, 5. Congeria rhomboidea H ö r n e .s, 2. Limnocardium apertum
!\I ü n s 1 e r, 3, 6. Limnocardium pensli !•' u c h s.

IROI).\bOM — IJTER.\TUR

1 .

1' u c li s, Th. : Kcitráge zr Kcnntnis fossiler Binnenfaunen. I)ie Fauna dcr Congerienschichten
von Radmanest im Banate. Jahr. Geol. Anst. Wien, vol. 20, 1870. — 2. L, ö r c n t h e y, I. : Die panno-
nische Fauna von Budapest. I’aláontographica vol. 48, 1902. — 3. ,S t r a u ,s z b. : dunántúli pannón
szintezése, tlber die Ilorizontierung des transdanubischen l’annons. F'öldtani Közlöny 1941. — 4.

S t r a n s z, I,. ; I)as Pannon des niittleren Wcstungarns. Annales Mus. Xat. Ilungar., vol. 35. 1942.

—

5. S transz b. : Pannóniái fauna Dernáról és Tatarosról. M. F'öldtani Int. fívi jelentése. Beszámoló
a vitaúlésekrl, 1941—42. 5. füzet. — 6. ,S t r a u s z b- : A magyarországi pannónikum párhuzamosítá-
sa délkeleteurópai üledékekkel. Versuch eiuer Parallelisierung des Panuons. I'üldtani Közlöny 1942.
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Congeria ungula caprae-Horizont in einer Bohrung im südwestlichen Transdanubien

Dr. ac. I,. STRAUSZ

Die durch das inassenhafte Vorkommen dér C. ungula caprae M ü n s t. gekenn-
zeiclinete oberpannonische Ausbildung ist lángé nur als Fazies angesehen worden, bis

dér Verfasser bewiesen hat, dass sie einen bestándigen untersten Horizont des oberen
Pannons zwischen dem nnteren Pannon und deni Horizont dér C. balatonica darstellt.

lm mittleren und nordöstlichen Transdanubien sind viele reiche Fundorte dieses Hori-
zontes bekannt, [4, pp, 6—22 j. lm westlichen und südliclien Transdanubien ist er jedocli

bislang noch nicht vorgefunden worden, sodass mán annahni, dass er hier im unteren
Teil des Congeria rhomboidea — oder im oberen Teil des Limnocardiuni abichi — Hori-
zontes enthalten seí. Unlángst hat mán in dér Bohrmig Bajosa 5, in 1301 bis 1307 m
Tiefe eine Zahl von Fossilíen vorgefunden, die die Parallelitát des ungula-caprae-HoTi-
zontes mit dem unteren Abschnitt des rhomboidea-Horizontes beweisen. Es kommen
námlich hier unter emer máchtigen Serie mit typischen C. rhomboidea H ö r n e s die

Muschel Limnocardiuni pensli P' u c h s und massenhaft, sozusagen lumachellenartig,
grossgewachsene, grobschalige Exemplare dér Dreissena auriciilaris F u c h s vor.

Kleine, dünnschalige Individuen dér letzteren Art kommen auch in anderen Ausbildungen
des Pannons vor, jedoch ist das massenhafte Auftreten dieser grossen, dicken Abart
ein sicheres Kennzeichen des ungula-caprae-Honz.ontes. Dadurch ist von den zwei ge-

nannten Möglichkeiten die erstere, dass námlich dér ungula-caprae-Honzont dem
unteren Teil des rhomboidea-Honzontes entspricht [4, pp. 47—48J, bewiesen worden..

i



TEUDOPSIS SUBACUTA N. SP. A MECSEKI LIÁSZBÓL

NAGY I. ZOI^TÁN

(XXIII. táblával)

Dibranchiata maradványokat Magyarországról, a gyakori júra-kréta Belemnites-

féléktl eltekintve, túlnyomórészt csak a harmadidöszakból ismerünk [2, 3, 4, 11, 15],

Mezozóos Dibranchiata rágószerv maradványairól adataink vannak ugyan [7, 12],

de ezek rendszertani hovatartozása vitatott, illetve ezeket is inkább belemnoid tipusú
állatokhoz tartozóknak tekintjük.

Vadász E.
:
,,Mecsekhegység” c. munkájában ]13] a felsliász toarci emeletébl

a vékony leveles-fekete homokos agyagpalából a faunalistában felsorolva emlit egy
|

Belotenthis sp. fajt. Ez a példány az Áll. Földtani Intézet gyjteményében lev, az aláb-
j

biakban ismertetettel azonos. A mellékelt jegyzék szerint B ö c k h J. gyjtötte 1874-

ben. Pusztakisfalutól ÉXy-ra.
^

Teudopsis subacuta n. sp.

(XXIII. tábla, 1—2. kép)

Egy példány, a héj és negatív lenyomata. Eelhely : Pusztafalutól ÉNy-ra a

Réka völgyébl.

Gyjtötte: Böckh J. 1874. Fekete agyagpalában, egy héj nem teljesen ép
maradványa. A héj hátsó pereme nem teljes.

A töredék mediániven mért hossza 35 nun, szélessége a laterális aszimptotáknak

megfelelen mérvbe 16 mm. Barnásfeketén fényl, gyengén piritesedett héjmaradvány.

A középs iv gerince feltnen ers, domborúan kiemelkedik. Növekedési vonalai egyen-

letesek, jól kivehetk. Domboni keresztmetszete elég jó megtartású, csak a proosztrakmn

legszéls (laterális) peremei deformálódtak a beágyazódás, illetve a kzettéválás folya-

mán. Aszimptotái, bár kissé nehéz megfigyelni ket, az összehasonhtáshoz még elegend

támpontot adnak.

A rachis (a proosztrakum elkeskenyed, elüls vége) jóval keskenj^ebb mint a

T. subcostaia M ü n s t.-é, de nem olyan egyenletes, mint pl. a T. bollensis (Z i e t.)-nél.

Ugyanakkor világosan elkülönül a Palaeololigo nemzetség keskeny, kiugró rachis tipusá-

tól, amely végül is a Xiobrarateuthis széls alakjaihoz vezet. A rachis elüls vége tompán

lekerekített, ebben feltn a különbség közte és a T. acnta Münst. kihegyesed

típusa között.

Legközelebb áll a T. acuta Münst. fajhoz, amelytl azonban a fenti bélyegeken

kivül a már korán kifejldött erteljes mediángerinc is elválasztja. Ebbe az alakkörbe

vonható és nevével is erre célzok. Ha nem is közvetlen genetikailag, de fejldéstörténeti-

leg a T. acuta Münst. eldjeként tekinthet.
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A maradvány szélesebb-zömökebb testalkata és héjszerkezete is sok sepioid

í

vonást mutat.

A család maga egyébként a Lo/igo-val mutat nagy hasonlóságot. Eddig a német-

országi (Svábföld) liászból és az alsókrétából ismertük a genusz fajait, képviselit. Külö-

nösen gazdag a liász £.

A mecseki példányt a család, de egyben a Teuthoidea N a e f szubordo egyik

!

legrégibb képviseljeként kell tehát tekinteni. Törzsfejldési kezdtipusra utal a szo-

' katlanul kis mérete is.

TÁBI,.\MAGYARÁZAT — TAFELERKL.ARUNG
XX'Il. táb a — Tafel XXill.

Teudopsis subacuta n. sp. 1. negatív lenyomat 2. pozitív, héjas rész. Mindkett 3 x nagyitás ,

—

1. negativer Abdruck, 2. Schülp. Beide dreifach vergrössert. Foto ; Dömök — Pellérdy, Áll.
Földtani Intézet 1957.
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Teudopsis subacuta n. sp. aus dem mecseker Lias

I. Z. NAGY

Abgesehen von den haufigen Beleinniten des Jura und dér Kreide sind aus Ungam
fást ausschliesslicli nur tertiáre Dibranchiatenreste bekannt [2, 3, 4, 11, 15],

Wir habén zwar Angaben über Reste von Dibranchaten-Kiefem, aus dem Meso-
zoikrmi [7, 12], jedoch ist dérén systematische Zugehörigkeit umstritten, oder aber
gehören auch sie zu Gattungen dér Belemnoiden. E. Vadász gibt in seiner Monographie
»Mecsekhegység« (Das Mecsekgebirge) eine Faunenliste dér Toarcien-Stufe (Oberlias)

an, worin er aus schwarzen bláttrigen sandigen Letten eine Beloteuthis-Art erwáhnt.
Dieses Exemplar ist mit dem untén beschriebenen identisch, befindet sich in dér Sammlung
dér Staatlichen Geologischen Anstalt undistlaut dér beigelegten Note 1874 von J. Böckh
KW von Pusztahisfaiu gesammelt worden.

Teudopsis subacuta n. sp.

Es handelt sich imi ein einzehies Exemplar, námlich mn einen Schulp imd dessen
Kegativabdruck.

F un dórt: dKW von Pusztakisfalu, im Réka-Tal«. J. Böckh, 1874. In schwar-
zen Letten. Dér Schulp ist nicht völlig erhaltén : dér hintere Rand ist beschádigt.

Die Lángé des Bruchstücks entlang dem Lángskiel betrágt 35 mm, seine Breite.

den lateralen Asymptoten entsprechend gemessen, 16 mm. Es ist etwas pyritisiert und
hat einen braunlichschwarzen Glanz. Dér Lángskiel ist besonders stark, aufgewölbt.
Die Wachstiunslinien sind gleichmássig, gut erkennbar. Die Wölbung ist recht gut er-

halten, bloss sind die lateralen Ránder des Proostracmns wáhrend dér Einbettung resp.

Versteinerung deformiért worden. Die Asymptoten — obzwar etw'as schwierig zu er-

kennen — gébén eine genügende Basis zr Bestinnmmg.
Dér Rhachis — das keilartige, frontale Ende des Proostracums — ist viel schmaler

als bei T. subcostata M ü n s t., jedoch nicht so gleichmássig als bei T. bollensis Zi et.
Zugleich ist er offensichtlich verschieden von dér schmalen, íiervorspringenden Rhachis-
art dér Gattung Palaeololigo, die zu den extremen Formen des Niobrarateuthis über-
führt. Dér entscheidende Unterschied gegenüber dem zugespitzten T. acuta M ü n s t.

besteht in dér stumpf abgerundeten Form dér frontalen Extremitát des Rhachis.
Unsere Art steht dér T. acuta Mtinst. am náchsten, von welcher sie jedoch

dér genannten Eigenarten nach durch den schon früh entwickelten starken Lángskiel
imterschieden wird. Tmmerhin kann sie in die letztere Formgruppe eingereiht werden,
worauf ich auch mit dem Xamen hinzuweisen wünschte. Wenn auch kein unniittelbarer

genetischer Zusammenhang besteht, so kann unsere Art evolutionshistorisch doch als

Uraim dér T. acuta Münst. aufgefasst werden.
Die breitere und gedrungene Form sowie die Schulpstruktur lassen nebenbei eine

Zahi von sepioiden Zügen erkennen. Darüber hinaus zeigt die Familie als solche grosse
Aelmlichkeit mit Lligo. Bislang sind die Vertreter dér Gattung Teudopsis aus dem,^
deutschen (schwábischen) Lias und aus dér unteren Kreide bekannt geworden. Besonders
háufig sind sie im Lias-f.

Das Mecseker Exemplar muss daher als eines dér áltesten Mitglieder dér Familie,

ja sogar dér Unterordung Teuthoidea Kaef aufgefasst werden. Die ungewölmlich
klemen Ausmasse deuten auch den Anfangstyp einer Stanmiesentwicklungslinie an.



A LAGENIDAE CSALÁD ÚJ ALAKJAI A SZOKOLYAI
TORTÓNAI RÉTEGEKBL

nyíró' m. Réka
(XXIV. táblával)

összefoglalás ; Szerz a szokolyai tortónai rétegösszletböl az eddig hazánkban nem ismertetett
Frondicularia sculpta K a r r e r, F. annularis d’ O r b i g n y fajokat és a Palmula appendicifera új
fajt írja le.

A szokolyai tortónai korit niárgaréteg mikrofauna vizsgálatánál, mely B á 1 d i T.

geológus részére készült, két olyan Foraniinifera faj került el, melyet eddig a hazai

irodalomban nem ismertettek. Ugyancsak a fent emlitett rétegbl elkerült egy új,

a Palmula nemzetségbe sorolt faj is.

Frondicularia sculpta K a r r e r

(XXIV. tábla 2a—b ábra)

1861 . Frondicularia sculpta Karrer; Karrer: Sitznngster. Akad. Wiss. Wien, Ed. X1,IV.
442. Tab. I. Fig. 2.

Szokolyáról 2 példány van. Az egyik egj’ed kisebb alak, nagy kezdkamrás
makroszférás példány, míg a másik kis kezdkamrás mikrcszférás nagy alak. Egyébként
teljesen megegyez Karrer leírásával. Sajnos mindkét példány sérült. Hazánkban
más lelhelyrl eddig még nem került el.

Ezt a fajt elször Karrer irta le a Bécsi medence tortónai korú rétegeibl.

Frondicularia annularis d’Orbigny
(XXIV. tábla 3a—b ábra)

1846. Frondicularia annularis d’Orbiguy; d’Orbigny: Foram. Foss. Vienne
1853. Frondicularia annularis B r o n n, Féthaea Geognostica. III. kiad. p. 239. láb. XXXV.

fig. 39a—d.
1859. Frondicularia annularis B r o n n. Klassen n. Ordn. Tieireichs, I. p. 72. láb. VI. fig.

15a—c. 1880. Frondicularia annularis Bütshli,in Bronn: Klassen u. Oidnnngen des Tierreichs,
Bd. p. 98. táb. VIII. fig. 15.

Szokolyáról szintén 2 példányban keiült el. Mirdbett jól fejlett sze'p egyed,

bár kissé sérültek. Teljesen egyezik a leíró fajával. Eddig még hazai tcrtc'nai korú réte-

gekbl nem ismertették. D ’Orbigny irta le elször a badeni toricnai korú agyagból.

Palmula appendicifera nov. sp.

(XXIV. tábla, 1 ábra)

Holotípus : 1 példány a Kc'olajipari Tröszt Tudcrrányos Kutató Fatoratóriumában.
Holotípus méretei : hossza 6,1 mm, legnagj-otb szélessége 5 mm, vastagsága 0,1 mm.
Fccus typicus : Szckolya (Pest megye).
Stratum typicum : toricrai emelet.
Deriv. nem. ; ,,függelék hordó” jelleg.

6*
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Diagnózis: nagy alakú, lapos forma, a kamrák ,,V” alakúak, keskenyek,

némelyik tüskeszer nyúlványban végzdik. •*

Fajleirás: nagy forma, kezdökamrája igen apró, melybl a kamrák becsava-

rodva, Marginulina-sz^ra.m fejldnek a 14. kamráig. A 15. kamra veszi fel a Palmula

jelleget, vagyis innen már imiszeriális alakban épülnek tovább a fordított ,,V” alakú

jellemz, keskeny kamrák, melyek nem ölelik át a kezd stádiumrészt és csak a 14.

kamráig tartanak. így az alak kezd Marginulina formája, illetleg ennek furcsa, leg-

idsebb kamrák alkotta része függelékszeren nyúlik ki a ház kör\^onalából. Némelyik
kamra hozzásimulva az elz kamra falához, elbb végzdik, mig az erre következ
hosszabb kamrát építve, ennek helyét foglalja el. A kamrák száma 26. A nyílások az alak

középvonalán jól kiv'ehetk.

Diff. diagn. ; legközelebbi rokonságot a Palmula elliptica N i 1 s s o n kréta

korú fajjal mutat. Megegyeznek egymással a Marginulina szer kezd részben, de a

P. elliptica fajnál ez a rész nem különül el a fiatalabb kamráktól, mint a P. appendicifera

fajnál
;

különbség van még a kamrák végzdésénél is, ugyanis a P. elliptica kamrái

sima széllel végzdnek, mig a P. appendicifera csipkésszél kamrái néha tüskékkel is

zárulnak. A P. appendicifera szélesebb és nagyobb alak, mint a P. elliptica. A fent fel-

sorolt különbségek is indokolttá teszik a P. appendicifera faj elkülönitését.

TÁBbAMAGYARÁZAT — TAFEbERKRARUNG
XXIV. tábla — Tafel XXIV.

1. ábra. Palmula appendicifera nov. sp.
2a—^b. ábra. Frondicularia sciüpta K a r r e r.

3a—b. ábra. Frondicularia annularis d’ O r b i g n y.

Neue Formen dér Familie Lagenidae aus den tortonischen Schichten von Szokolya

R. M. NYIRÖ

Verfasserin beschreibt aus dem tortonischen Schichtkomplex von Szokolya die

Arten Frondicularia sculpta Karrer und Frondicularia annularis d’

O

r b.. die bei

ims noch nicht beschrieben wurden, wie auch die neue Art Palmula appendicifera.

Beschreibung dér Art
Grosse Fönn, Anfangskammer sehr kiéin, an die sich die weiteren 14 Kammem

spiralförmig anreihen, wie das bei dér Gattimg Marginulina zu seben ist. Die 15. Kammer
weist erst den typischen Pa/wzida-Charakter auf, d. h. die schmalen Kammem entwickel-
ten sich in uiüserialer Fönn, wie ein »A<, umfassen den Anfangsteil nicht imd erstrecken
sich nur bis zu dér 14, Kammer. Dér ilfargmzdma-Charakter, d. h. dér aus den áltesten

Kammem gebildete Teil reckt sich wie ein Anhángsel aus dem Umriss des Geháuses.
Einige Kammem heften sich an die Wand dér vorigen Kammem, sind kürzer gebaut
und die darauffolgenden verlángerten Kammem nehmen den Platz derselben ein. Zahl
dér Kammem : 26. Die Öffnungen sind in dér Mittellinie gut zu entnehmen.

Diff. Diagnose: Palmula appendicifera ist mit dér aus dér Kreide bekann-
ten Palmula elliptica N i 1 s s o n verwandt. Die Marginulina-axtig&o. Anfangsteile sind
übereinstimmend, doch sondert sich bei P. elliptica dieser Teil von den jüngeren Kam-
mem nicht ab, wie das z. B. bei P. appendicifera dér Fali ist. Ein weiterer Unterschied
ist noch bei dér Mündung dér Kammem zu beobachten, da die Kammem von P. elliptica

glatt, die Kammem von P. appendicifera jedoch zackig, manchmal dornartig sind. P.
appendicifera ist eine breitere und grössere Form als P. elliptica. Die obenerwáhnten
ITntersclüede begründen ebenfalls die Absonderung dér Art Palmula appendicifera.



HÍREK—ISMERTETÉSEK

1955. augusztus 20-án meghalt a francia geológus iskola legnagyobb mestere:
Gignoux Maurice, akinek számos alapvet munkája közül a „Géologie stratigraphique”
nálunk is iránytjelz, nélkülözhetetlen kézikönyv.

; 1881-ben Lyonban született. Egyetemi tanulmányai során Jacob Ch. és

j

L u g e o n M. hatására az alpi geológia felé fordul. D é p e r e t mellett a pliocén és
negyedkori Földközi tengeri képzdményekkel foglalkozik, majd Grenobleba kerülve

I az Alpok földtanára tér át. Az els világháború befejezése után a straszburgi egyetem
földtani tanszékén jelent meg a ..Géologie stratigraphique” els kiadása 1925-ben. Itt

szervezte meg Franciaországban elsül a kolajföldtani eladássorozatot és ezzel kap-
csolatban behatóan tanulmányozta az európai és amerikai kolajtelepeket. Ilyenirányú
gyakorlati tevékenysége során több franciaországi, olaszországi és csehszlovákiai kolaj-
területet tárt fel. Grenoble-ba kerülve, jelenlegi utódjával. More t-val és más mimka-
társakkal együtt a második világháborii kitöréséig a Durance völgyének bonyolult

' rétegtanával és tektonikájával foglalkozott, melynek eredményeit 1938-ban ,,Description

géologique du supériem de la Durance” címmel hozták nyilvánosságra. Grenoble-ban

j

részt vett a világhír hidrológus-mérnökí fiskola alapításában is.A Grenoble környéki
hatalmas gát- és vizierm-épitkezéseken kivül számos északafrikai és portugáliai gát-
építésnél tanácsadóként mködött. 1944-ben jelent meg Morét társaságában írt

újszer mve, a , .Géologie dauphínoíse”, 1950-ben — teljesen átdolgozott alakban —
a ,

.Géologie stratigraphique” negyedik kiadása, amit orosz, angol, lengyel nyelvre is

lefordítottak. Utolsó mve a ..Géologie appliquée”, melyet B a r b i e r R. társaságában
írt, röviddel halála eltt, 1955-ben jelent meg

;
ebben sokévtizedes tapasztalatait,

egyetemi eladásait dolgozta fel.

Magj'arországi tanítványai útján mindvégig érdekldött hazai földtani viszonyaink
iránt és egyetemi intézetünk könyvtárát értékes földtani munkáival gazdagította.

1957. március 2-án, 74 éves korában meghalt S p a t h L. F., a nálunk is jólismert
és velünk is kapcsolatban álló \dlághín'í paleontológus. S p a t h Délafrikában született

és nevelkedett, azonban csak Angliában történt letelepedése után tudta megvalósítani
azt a célját, hogy életét az smaradványok tanulmányozásának szentelje. Mint ipar-

mvész tartotta fenn magát tanulmányai alatt és 1912-ben, 30 éves korában, kitüntetéssel
szerezte meg a londoni egyetemen a B. Se. fokozatot földtanból. Újfoimdlandben (1910)
és Timiszban (1912) kutatóexpedícióban vett részt és az ott gyjtött Ammonites fauna
volt els dolgozata tárgya, amivel egyszersmind egész életére az Ammonites-iéléhrQ
specializálta magát. 1912—1915 között Spath idközi állást kapott a BritLsh Museum
földtani osztályán, majd katonai szolgálata (1916— 1919) után a Múzeimiban véglege-
sítették. Itt csak délelttönként dolgozott, esténként mmt nem véglegesített eladó
a Birkbeck College-ban tanított. A mezozóos Ammonites-ié\ék.x\ 130 kisebb-nagyobb,
alapvet munkája jelent meg. A legfontosabbak ezek között monográfiái a Gault Am-
monites-ié\é^x6\ (Palaeontographical Society, 1923—43) és a Cutch-i júra Cephalopoda
faunáról (Palaeontologia Indica 1927—33). valamint (triász Ammonoidea katalógusai
(British Musemn, Natural History, 1934, 1951) és liász Liparocevatidae katalógusa
(1938). Az Ammonites-iéAiPs. fejldésmenetére vonatkozó eredményeit 1933-ban (Biok
Rév. Camb. Phil. Soc., 8, 418) és 1936-ban (Pál. Zeitschr. 18, 156) foglalta össze.

Spath szerint ezzel a tárggyal csak az foglalkozzon, aki elég komoly beállítottságú.
Spath szakmai elhivatottságára jellemz, hogy az Ammonites-it\.€k. nehéz

tárgykörében elmélyedve más tevékenységre kevés ideje maradt és nagyon ritkán volt
látható társadalmi eseményeknél vagy tudományos társaságok összejövetelein. Tanács-
adásra, segítésre azonban szóban és levelezésben mindenkor készen állott s ilyen érte-

lemben értékes munkáinak megküldésével bennünket is hathatósan támogatott.
Emlékét, példájának követésével, szeretettel ápoljuk. V, c.
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Tudományos minsítések

1957. december 23-án védte meg S t i e b e r József „A hazai felspleisztocénbl
származó faszénmaradványok anthrakotoniiai vizsgálata” c. kandidátusi disszertációját.

A színvonalas vita és az opponensek véleménye alapján a Bizottság S t i e b e r József
dolgozatát alkalmasnak Ítélte a kandidátusi fokozat elnyerésére, s ilyen értelm javas-
latot terjesztett a Tudományos ilinsít Bizottság elé. A disszertáció opponensei Zó-
1 o m i Bálint akadémiai levelez tag és Haraszty Árpád a biológiai tudományok
kandidátusa voltak.

1957: december 27-én volt S c h ni i d t E. Róbert, a föld- és ásványtani tudo-
mányok kandidátusának disszertáció-megvédése. A doktori értekezés címe

: ,,Geo-
mechaníka”. A Bizottság az opponensi vélemények alapján Schmidt E. Róbertnek
a föld- és ásványtani tudományok doktora fokozat odaítélését javasolta. A disszertáció
opponensei e n d e 1 IMiklós akadémikus, Horusitzky Ferenc a föld- és ásvány-
tani tudományok doktora és Z a m b ó János a mszaki tudományok doktora voltak.

1958. február 14-én védte meg Kovács Lajos ,,A bakonyi juratenger Kávás-
hegy—Lókuti részének bionomiai vonatkozásai a fáciesváltozások tükrében” c. kandi-
dátusi értekezését. Az opponensek véleménye alapján a Bizottság Kovács Lajos
értekezését érdemesnek tartotta a kandidátusi fokozat elnyerésére, ily értelm javaslatát
a Tudományos IVIinsít Bizottság elé terjesztette. A disszertáció opponensei Tömör
János és Vigh Gyula a föld- és ásványtani tudományok kandidátusai voltak.

Társulatunk és annak tagjai a következ nemzetközi kongresszusokra, illetve konferen-
ciákra kaptak meghívót :

1. X. Berg- imd Hüttenmánnischer Tag, Bergakademie Freiberg, 1958. május
28—31, Freiberg (NDK).

2 . Bureau de Recherches Géologiques, Géophysiques et T^Eniéres, Service
dTnformation Géologique, Aix, Provence, Franciaország, 1958. április 8— 13 (miocén
rétegtani problémák).

3. Tschechoslovakische Gesellschaft für Mineralogie und Geologie in Prag, 1958.

május 12— 16, Karlovy Vary, Csehszlovákia.
4. Geologische Gesellschaft in Wien, 50 éves jubileum, 1958 szén, Wienben.
5. Geologische Veremigung, 1958. március 21—24, Karlsruhe (Permi vulkanizmus).
6. Geologische Gesellschaft in dér DDR, 1958. április 24—27, Stralsimd.

7. Union Paléontologique Internationale, London, 1958. július 9— 15.

A ritka elemek moszkvai szimpóziuma 1957

Szádeczky - Kardos Elemér*

A szovjet Tudományos Akadémia 1 957. december 20—24-én Moszkvában nemzet-
közi geokémiai szimpózimnot tartott a ritkaelemekrl. A szimpóziumot az összszövetségi
Akadémiának ^'ernadszkij ról elnevezett Geokémiai és Analitikai Kémiai
Intézete rendezte és az üléseket végig az intézet igazgatója : ^'inogradov akadé-
mikus vezette. Részt vett azon az intézet többszáz munkatársán, köztük Scserbina,
T a úszón, K i t a r o v, R o n o v-on kívül Belov, Korzsinszkij, Bara-
nov és Koptjev-Dvornyikov akadémikus, az Akadémia különböz más
intézeteibl V 1 a s z o v, idsebb és ifjabb Gyinszburg, Beusz, Geraszi-
movszkij, a Lomonoszov egyetemrl Szaukov, Zsirov és Jermakov
professzorok, a leningrádiról L e b e g y e v, a tbiliszirl Gvaharia professzor.

A hét külföldi meghívott közt Ahrens (Capetown), Ingerson (Washington),
Szmulohovszkij (Lengyelország), Szavul és Giusca (Románia) és magam
voltunk jelen. Az összes állandó résztvevk száma többszáz volt. Az eladások egész

nap folytak, egyidej angol tolmácsolással. A dolgozatokról elzetes orosz nyelv kivona-

tos kiadvány jelent meg.
A szimpózimn a szovjet kutatók által az utolsó években a magmás kzetek fon-

tosabb ritka elemeire és az izotóp összetételeire vonatkozóan elért eredményeket foglalta

össze. A szovjet kutatók eladásai egyetlen nagy egységet képeztek és nyolc nagy el-
adásban kerültek ismertetésre. Minden eladás több kutató és technikus munkájának
eredménye és szerzként is többnyire két vezet kutató neve szerepelt a dolgozatokon.

• Eladva a II. T. A. Geokémiai Fbizottságának 1958. február 3-i ülésén.
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Az egyes ritka elemekre vonatkozó els öt dolgozat (T a u s o n : Mo, Zii, Pb
;

Beusz: Be; Scserbina: Se, V; Tugarinov': Zr, Hf és ritkaföldek
; G e r a-

szimovszkij: Xb és Ta) fleg Szovjet területrl számlázó magmás kzeteken végzett
nagyszámú szétválasztás és a szokásos ,,félkvantitatív” jelleget meghaladó nagy pontos-
ságú, fleg spektrográffal nyomelem meghatározáson alapult. A 25 elemre vonatkozó
vizsgálatok az irodalomban ez id szerint rendelkezésre álló adatok számát százalékos
arányban is lényegesen emelik.

Az új adatok az eddig feltételezett átlagos magmatit klark értékeket a Xb, Ta,
Mo, Pb és Zn-re vonatkozólag megersítették, míg a Be, Zr és Hf-ra nézve az eddig
ismertnél kisebb, kb. fele annyi átlag koncentrációt eredményeztek. Megersítették, ill.

bebizonyították, hogy a Be, a ritkaföldek, a Zr, Hf, Xb, Ta, Pb tartalom a magmatitok-
ban a kzet savanyúságával ill. alkália tartalmával szaporodik, míg a magnéziumot és
vasat helyettesít Zn, Se és V tendenciája ellenkez, a Mo mennyisége pedig csaknem

í teljesen változatlan ebben a sorozatban.
i Megszerkeszthetvé tették az eddig alig ismert Hf koncentrációs görbe magmás

részét is. A Hf mennyisége a növekv kzetsavanyúsággal ill. alkáli tartalommal gyengén
‘ növekedik, a gabbroban 3—4, essexitben 5, szienitben és nefelszienitben 6—7 g/t körül van.

j

Az egyes elemek eloszlását genetikai értelemzésben szemléltet logaritmikus

I

geofázis-koncentráció diagramjainkon egyes szakaszokon fontos kiegészítés ill. kisebb
i módosítás mellett lényeges változtatás nem vált szükségessé.

G o 1 d s c h m i d t szabálya a ritkalenieknek fleg hasonló rádiuszú és elektron-
szerkezet f elemek általi rejtettségérl tiilnyonióan érvényesnek bizonyult. Kivétel
a m o 1 i b d é n, amelynél ilyen helyettesítés rendszeresen nem mutatkozik. Ezért nem
változnak lényegesen átlagértékei a kzetsavanyúság ill. alkáli tartalom függvényében
és egyik kzetalkotó ásványban sem dúsul különösképpen. Többnyire az akcesszóriák-
ban, kisebb mértékben a színes szilikátokban és plagioklászban, de néha a kvarcban
található viszonylag nagyobb mennyiségben.

! A vasat és magnéziumot helyettesít cink 60—87% -a a gránitokban a mind-
össze kb. 4%-ot kitev biotitban található, viszont csak 15%-a a túlnyomó földpátban.

Az ó 1 o m fleg a K-ot helyettesíti és így túlnyomóan — a gránitokban 92—93
%-ban — a K-földpátban található.

Minthogy azonban a Mo, valamint a Zn és Pb is a felemeket inkongruensen csak
részlegesen helyettesíti, ezért ezek az elemek szubmikroszkópos finomságú önálló ásvá-
nyok

:
galenit, szfalerit, niolibdenit alakjában is megjelennek a magmatitokban. Erre

mutat az, hogy a Pb, Zn és Mo egyrésze gyenge savak által a kzetbl kioldható.
Megersítést nyert, hogy a v a n á d i u in fleg a Fe^-t és Ti-t helyettesíti és

fleg a titánomagnetitben, a piroxénben, amfibolban, csillámban, titánitban és gránát-
ban jelenik meg.

A niobium és tantál a Ti-t helyettesíti és fleg a biotitban és ilmenitben
•dúsul.

A berillium (Be04)®— ill., (Be/OH
4
)’— alakjában a (SiO^)*— ill. (AlOJ*—

gyököt helyettesíti, tehát leginkább a földpátban és a gránátban (kation kiegyenlítéssel)

továbbá a csillámban és ortitban (F és OH kiegyenlítéssel), és a cirkonban— orangeit-
ben jelentkezik.

A ritkaföldek tudvalévén az ortitban, titanitban, xenotini és monacitban
dúsulnak. Tugarinov érdekes megállapítása szerint e szempontból kétféle gránit
különíthet el. Ha a (K -f- Xa -f 2Ca) : 2A1 atomszáni nagyobb mint 1, úgy a foszfor

apatitként kötdik meg. Ilyenkor a ritkaföldek az ortitban és titánércekben kristályosod-
nak, a kalcium és alkáliák nagy részének kristályosodása után. Ha viszont fenti érték
kisebb mint 1 , úgy a foszfor monacit és xenotimként kristályosodik, a ritka földekhez
kötve.

A ritkaföldek tehát az eddigi felfogástól eltéren fleg az alkáli alumoszolikátok-
nak kiválása után kristályosodnak, éppúgy mint a cirkónium, amely egyébként
a cirkonon kívül fleg az egirinben halmozódik fel. posztmagmásan átalakult kzetek-
ben gyakran a nmszkovitosodással és a topáz ill. turmalin képzdéssel egyidejleg a ZrO,
kioldódik, részben lúgos oldatok hatására. [V a c h r u s e v n e k a Dokladi 109, (1956)
kötetében közölt megfigyelése szerint is a kevéssé átalakult szienitekben több a cirkon,

míg a posztmagmásan albitosodott szienitben és a skaniércek peremeinek szienitjében
mennyisége csökken és kristályai korrodálttá válnak.]

Xémely éles határú magmás cirkon kristályban belül oldott felület cirkonmag
van, melynek az U—Pb módszerrel meghatározott kora azt mutatja, hogy ez a mag
elz asszimilált kzetbl örökölt anyag.
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A szimpózium eladásai fontos adatokat szolgáltattak adott magmaprovinciák,
magmakomplexmnok különböz korú intrúzióinak a nyomelem vál-

tozásairól is. Figyelemre méltó, hogy az összes vizsgált komplexum esetében a feltörési

sorrend azonos a növekv savanyúság sorrendjével. így a nyomelemek mennyiségének
idbeli változása a geofázis-koncentráció diagramjaink alapján közvetlenül kiadódik.
A növekv savanyúság ill. a feltörések idbeli sorozatában például a niobium kevésbé,
a tantál pedig ersebben dúsul és így az Nb : Ta arány 8-ról 2,9-re csökkenhet egy
adott magmakomplexmnon belül.

A telep alakjában való dúsulás és az anyakzet ^’iszonyát illeten a berilliimiról

nyertünk érdekes adatokat. A berillium-pegmatitok és a berillimnban viszonylag gazdag
gránitok között nmcs összefüggés, st inkább bizonyos antagonizmus van. Viszont a
pneumatolitos és hidrotermális Be telepek fleg a Be-ben gazdag savanyú kzetekben
jelentkeznek.

A magmás kzetek egyes ritkaelemeire vonatkozó eme öt nagy dolgozatot har-
monikusan kiegészítette Koptjev-Dvornyikov akadémikusnak a gránit-
intrúziós komplexumokra vonatkozó tanulmánya.

A gránit komplexum esetében három intrúziós ffázist különböztet meg, amelyeket
átlagos ásványos összetételük alapján a, következleg jellemezhetünk :

.

Plagio-
klász K-fpát. Kvarc Biotil

Tulajdonképpeni intrúziós fázis 19 40 38 3
Utólagos intrúziók fázisa 17 41 40 2

Els telérkzetfázis (aplit, aprószemü gránit) 15 42 41 1

Második telérkzetfázis {gránitporfir, lamprofirok, stb.)

Az ásványtani középértékekkel nem jellemezhet második telérkzetfázis tagjai

többnyire a gránitporfir, a dioritporfirit, gabbróporfirit, gabbródiabáz és a lamprofiros
kzetek. A nyomelem vizsgálatok szerint ezek a kzetek a magmakamrának még ki

nem hlt, mélyebben fekv részeibl származnak. A kristályosodási sorrendet illeten
megállapítja, hogy ellentétben aRosenbusch -féle szabállyal, a földpátok kiválását

a biotit és az akcesszóriák, különösképpen az apatit, túhiyomóan követik.
(Az apatitnak az eddigi felfogás szerint érthetetlenül kicsiny — a földpátok túl-

nyomó részénél kisebb — vegyületpotenciálja ily módon helyesen mutatja a helyzetét

a kristályosodási sorrendben.)
Közép-kazaksztáni különböz korú intnizív komplexumok esetében az ottani '

legidsebb (ópaleozóos) intruzívumokat Pb, Cu, Zn ércesedés jellemzi, míg a fiatalabbak 1

polimetallikusak, Mo, Sn, Pb, Be dúsulásokkal. I

A telérgránitokban a vascsoport, a réz és a cink mennyisége csökken, a Be és
'

Sn mennyisége viszont növekedik. Az ,,endokontakt” oldalon Be, Mo, Pb halmozódhat
föl, amit Koptjev-Dvornyikov a differenciációs folyamatokra vezet vissza,

míg hibridizáció, vag>s a mellékkzet hatásának tulajdonítja az ,,endokontaktok"
Be, Zn, Cu, Xi, Cr és Y dúsulását. Adataiból és vonatkozó eszmecserénkbl úgy látom,
hogy ezekben a nagyobb intrúziós mélységekben is a transzvaporizációs jelenségek néha
még kisebb szerepet játszanak. Erre látszik utahii Koptjev-Dvornyikovnak
az a megjegyzése, hogy : ,.a könnyen illók koncentrációjának meghatározása azt

mutatja, hogy az endokontakt kzetekben az HjO és COj mennyisége növekedik”.
A befejez eladást V i n o g r a d o v akadémikus tartotta az tJ, Pb, Fe, Co,

az inért gázok, a S, O, és C-i zotóp arány á-ról. Aligha állt még egyetlen kutatónak
ilyen változatos és nagytömeg iij izotóp meghatározási adat rendelkezésére, mint

i n o g r a d o V akadémikusnak. Vizsgálatai a Föld keletkezése nagy kérdéseit is

érintik. Az izotóp arányok változásait három ftényezre, a radioaktív bomlásra, a koz-
j

mikus sugárzásra és az oldatok-olvadékok izotóp kicseréldésére vezeti vissza. A bázisos

és ultrabázisos kzetekben az ólom izotóp összetételét sokkal állandóbbnak, zavarta-
lanabbnak találta, mint a gránitokban. A kérr izotóp-összetétele azonos a meteoritokban
az ultrabázisos és Aoilkáni kzetekben, de a szulfidokban — éspedig már a korai nagy
hmérsékleten likvációsan elkülönültekben is — ersen változékony. Hasonlóképpen az
oxigén és karbónium izotópösszetételek is mindinkább változékonnyá válnak, amint
a mélyebb származású pl. ultrabázisos kzetekbl a magasabb helyzet gránitos kzetek
felé haladunk. Az atmoszféra gázainak izotópösszetétele nagyjából a magmatitokét
tükrözi, — eltekmtve a kozmikus sugárzás hatásától, — ami mutatja, hogy az atmoszféra
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gázai a Föld kigázosodásának termékei. A köpeny fels részét alkotó dunit a köpeny
nltrabázitjainak megolvadásával létrejöv gránit- és bazalthéjaknak és a kigázosodásnak
maradék kzeteként tekinthet. Ez az elkülönülés hasonlít az „öves olvadás”-nak nevezett
jelenséghez, amelynél a folyékony fázis a szilárd fázison való többszöri áthaladás folyamán
gazdagodik az olvadáspontot csökkent alkotórészekben.

A moszkvai szimpózium Földünk kontinentális területének egy igen jelentékeny
és eddig e szempontból kevéssé feldolgozott területrészére vonatkozó meghatározások
óriási tömegével a ritkaelemek eloszlásának kérdését élesen és határozottan megvilá-
gította és ezzel a geokémia sok alapvet tételének biztonságát is oly mértékben alátá-

masztotta, amely eddig a geokémia története folyamán példátlanul áll.

I

Ezeken a program szerinti eladásokon kívül a megérkezésünkkor történt felkérés
i alapján Ahrens, Ingerson és magam is tartottmik eladásokat.

Ahrens aK, Rb, Cs és TI geokémiájáról szólt. Érdekes megállapításai közül

I

megerrüítjük azt, hogy á K ; Rb arány logaritmus értékeinek változása a kondritokban,
1 ultrabázitokban és gránitokban folyamatos sorozatot alkot és egyetlen egyenes mentén.
! rendezdik.

j|

Ingerson eladásában a pegmatitok ritkaelemeinek eloszlását jellemezte és
ezt a kristályosodási sorrenddel együtt a kérdéses ásványok számított oldhatóságával
hozta kapcsolatba.

Magam az orogén \mlkáni övék mellékkzeteinek hatásáról tartottam eladást
a ritkaelemek eloszlására vonatkozóan, kiindulva a transzvaporizáció fbb jelenségeinek
ismertetésébl.

A szimpózium befejezése után Savul professzor ismertette a kzetek képzdési
hmérsékletének mérésére vonatkozó vizsgálatait.

Módszertani kérdésekrl az eladások folyamán kevesebb szó esett.

Figyelemre méltó volt Ingerson felhívása a washingtoni Bureau of Standards izotóp
standardjainak használatára vonatkozóan, amely a különböz laboratóriumok rendszeres
hibáinak kiküszöbölését teszi lehetvé. E kérdés fontosságát mutatja, hogy az izotóp
vizsgálatok következtében az eddig állandónak vett atomsúlyokat is változónak kell

tekinteni, st maga az 0 = 16,0000 vonatkozási alap is változik az O** : arány szerint.

Az intézetek megtekintése közben néhány érdekes új eljárásról is értesültünk.

.

Z s i r o V professzor módszere lehetvé teszi, hogy a gránitos kzetekben mhidössze
5 gamma urántartalom esetében is meghatározzák a kzet korát tömegspektrográfiai
iiton.

Az idsebb G y i n s z b u r g professzortól értesültem, hogy k a geokémiai
prospekciós mimkában a kutatás meggyorsítása és áttekinthetbbé tétele érdekében,
izokoncentrációs görbéket többé nem határoznak meg. Mindössze négy koncentráció
kategóriát különböztetnek meg : az eiem-mentes, áltagánál szegényebb, az átlagnál
gazdagabb és az érckategóriákat. A mélységbeli érctelepek felkutatására a felszínen a
könnyen illó elemek pl. Hg, As, Te, Se, B, F mennyiségének változásait vizsgálják.

Vendéglátóink a különböz tudományos intézetek megtekintését
mmdnyájimk különleges kívánságai szerint tették lehetvé. A moszkvai Tudományos
Akadémiának Moszkvában legalább négy geokémiai-földtani jelleg intézete van, mind-
egyikben többszáz fnyi személyzettel és hatalmas új mszeres felszereléssel : a V e r -

nadszkijról elnevezett Geokémiai és Analitika-Kémiai Intézet Vinogradov
vezetésével, az Akadémia Ásványtani-Geokémiai Intézete (Igém) C s u h r o v veze-
tésével, az Akadémia ritkaelemek Ásványtani és Földtani Intézete (Imgre) V 1 a s z o v
vezetésével és az Akadémiai Földtani Intézet (Gin) S a c k i

j
vezetésével. Ezenkívül

a Eomonoszov egyetem Földtani Karának intézetei is hatalmasan fel vannak szerelve.

Közülük a Geokémiai Egyetemi Intézetet ugyancsak Vinogradov vezeti, itt dol-

goznak Szaukov, Zsirov és Jermakov professzorok. Az Egyetemi Ásvány-
tani Intézetet Barzanov vezeti, aki egyben az Akadémiának Férsz manról
elnevezett ásványtani múzeuma igazgatója is. Az egyes köztársaságoknak külön tudo-
mányos akadémiái vannak, mindegyik saját intézethálózattal. Ilyen a kievi akadémiai
hatalmas Geokémiai Intézet. A mi Állami Földtani Intézetünknek megfelel térképez
és bányaföldtani intézmény (SzGI) Leningrádban mködik, közvetlenül a Geológiai
Minisztérium fennhatósága alatt.

Az Akadémia Vernadszkijról elnevezett Geokémiai és Analitikai Kémiai
Intézetének két fosztálya közül a geokémiaiban három osztály mködik : az izotóp,

a ritkaelem és a kísérleti osztály. Áz Izotóp osztályon 6 tömegspektrográfot láttunk,
csaknem minden vizsgált elem számára külön spektrográffal. A kísérleti osztályon foljmak
többek közt a nagynyomású és nagyhmérséklet mérések és a folyadékzárvány vizs-
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gálatok. Azokhoz a kísérletekhez, amelyeket mi egy Brinell-prés és ökölnyi házikészítés
nyomástartók segítségével végzünk, k páncélozott laboratóriumokban 3—4 méteres
bonyolult gépezeteket használnak, ami sokkal nagyobb pt-tartomány vizsgálatát teszi

lehetvé.
A C s u h r o V vezette intézetnek külön ásványtani, endogén-, exogén-teleptani,

petrográfiai, geokémiai, metamorfózis- metaszomatózis és nem ércek geológiája osztályai
vannak. Ez osztályok vezeti közt szerepelnek Korzsinszkij, Szánkó v, Ata-
n á z i u, G y i n s z b u r g, P e t r o v. Az hitézetben két elektronmikroszkóp, röntgen-
diagnosztikai és röntgenvákuumspektrográfiai laboratórium, kormeghatározó labora-
tórium, négy töniegspektrográffal, kisérleti földtani laboratórium, nagynyomású és
nagyhmérséklet felszerelésekkel és különféle gyors és nagyhmérsékletü DTA, DTG
felszereléssel és ásvány-fizikai-mechanikai laboratóriumok vannak. Osztrovszki
professzor laboratóriumában a szintetikus ásványelállítások során többek közt közön-
séges és alkáli piroxének-amfibolok, biotit egymásba alakulásának fiziko-kémiai körül-
ményeit határozta meg. Kimutatta, hogy a H parciális nyomása a gránitmagmában nem
lehet igen nagy, (nem lehet nagyobb, mint -f H össznyoniásoknak) különben
kvarc -f magnetit helyett fayalit képzdne. De nem lehet igen kicsi sem (a H^O -f H I

nyomás Vie’^ál kisebb), különben nem képzdhetne biotit.

Az Akadémia F e r s z ni a n r ó 1 elnevezett ásványtani múzeuma egy kb. 1 6 X 60
méteres óriási teremben jelenleg csaknem százezer példányt tartalmaz és anyagának
szépségét tekintve a British Museum gyjteményét is túlszárnyalja. A múzeum se az
I. Péter által alapított Kunstkaniera ásványtani gyjteménye volt. A múzeum jelenleg

három nagy és több kisebb gyjteményre oszlik : ell a 48 legfontosabb elem geokémiájá-
,

nak gyííjteniénye, mögötte az ásványrendszertani, köröskörül az ásványképzdés gyj- I

teniénye van. Ezeket külön a meteorit, drágak, természetes kristály, pszeudomorfózis, I

ásványszínezdési és orosz ásványtani kutatá.störténeti gyjtemények egészítik ki. !

A legmeglepbb volt az óriási fejldés minden irányú mszeres felké-j
szültség tekintetében. A mszerek minsége néhány év alatt a legmagasabb fokra I

emelkedett. Mszereiket a leningrádi mszergyár gyártja és ezek a jeles új termékek
részben már a külföld számára is hozzáférhetk. I

Külön ki kell emelnem azt a rendkívüli szivélyességet, segitkészséget, amellyel
szovjet vendéglátóink — különösen Vinogradov akadémikus és C s u h r o v

i

leveleztag fogadtak. • '

A moszkvai tapasztalatok a kis államok képviselire sokszor nyomasztólag hatot-
tak. Az óriási területen végezhet sokoldalú összehasonlítás és a kivételes anyagi ert
igényl döbbenetes mszeres felkészültség olyan legkorszerbb vizsgálatokat tesz lehetvé,
amelyek számunkra csaknem teljesen hozzáférhetetlenek. Nekünk, valamint a románok-
nak és a cseheknek egyetlen geokémiai töniegspektrográfunk sincs, ugyanakkor Moszkvá-
ban néhány napon belül 1 2 kizárólag geokémiai célt szolgáló tömegspektrográfot láttimk
munkában. '

Felmerülhet a kérdés, végezhetünk-e mi egyáltalán korszer geokémiai kutatást,

ilyen viszonyok mellett. Tapasztalataink alapján határozott igennel válaszolhatunk.
Mi szmtetikus elméleti és kisebb mszeres felkészültséget igényl kérdésekben, továbbá
speciális kzeteink-ásványaink vizsgálatában világvdszonylatban is fontos feladatokat
végzünk és egyes vonatkozásokban vezetünk is. Munkánkat azonban mindinkább szer-

vezeti összehangolásnak kell segítenie és ezt a feladatot végezzük elssorban az Akadémiai
Fbizottságokban és tudományos társulatainkban.

Magyarország ásvány- és gyógyvizei

Akadémiai Kiadó. 1957. (Szerkesztette; Dr. Schulhof Ödön, 961 oldal, 201. ábra).

Magymrorzság ásvány- és gyógyvizekben igen gazdag ország, viszont ásvány és

gyógyvizeink nagy részét vízföldtani, fürdtani, kémiai és gyógyászati szempontból
tárgyaló összefoglaló szakmunka eddig nem jelent meg nyomtatásban. Az Akadémiai
Kiadó igen hasznos, a szakemberek és a nagyközönség számára is nélkülözhetetlen kézi-

könyvet adott ki, melyet geológusok, mérnökök, vegyészek, orvosok, de a gyógyulást
keres laikusok is jól felhasználhatnak. A könyv öt nagyobb részre oszlik :

Az I. rész : Az ásvány- és gy'ógyvizek hidrogeológiája és fürdtani leirása. P a p p
Ferenc Írása. Ebben a fejezetben szerz az ásvány- és gyógyvíz elhelyezkedése, mozgása,
hozama, hmérséklete, összetétele és földtani adottságok közti összefüggése, védelme,
vízföldtana, hazai elfordulásai, földtani-kzettani csoportosítása, megjelenési módja,
jelölése, jellemz ásványok, kzetek, felszíni formák, ásványvíztartó képzdmények
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leírásával foglalkozik, majd részletesen ismerteti országunk ásvány- és gyógyvíz el-
fordulásait.

A geológusokat elssorban ez a fejezet érdekli. A fejezet 317 oldalon iparkodik
a legkimerítbben ismertetni hazai ásvány- és gyógyvízelfordulásainkat. Legnagyobb
érdeme a bséges mindenre kiterjed adatszolgáltatás. Ámbár vízföldtani megállapítá-
saival, a vizek jelölésével, tárgyalás módjával nem mindenben értünk egyet, mint alap-

vet összefoglaló tanulmány, fleg a szétszórtan vagy egyáltalán nem ismertetett adatok
nyilvánosságra hozatalával igen nagy segítségére lesz a további vízföldtani kutatásoknak
és korszer kiértékelésnek.

A II. rész : Az ásvány és gyógyvizek kémiai jellege és összetétele. P a p p Szilárd

munkája. Szerz a hazai ásvány és gyógyvizek új beosztását, jellemzését, a mikroelemek
elfordulását, a kémiai elemzések (vizsgálatok) terjedelmét, helyszíni és laboratóriumi
vizsgálatokat, az elemzési eredmények kiszámítását, mesterséges ásvány- és gyógy-
vizeket, végül a hazai ásvány- és gyógyvizek kémiai összetételét tárgyalja igen alapos
felkészültséggel és tárgyszeretettel. \'ízföldtani szempontból P a p p Szilárd újszer
beosztását, illetve annak helyességét a meginduló vita hivatott tisztázni.

A III. rész : A gyógyiszapok kémiai és fizikai tulajdonságai, C s a j á g h y Gábor
munkája. Általános és részletes ismertetést ad a peloidok fogalmáról és osztályozásáról,

keletkezésérl, kémiai fizikai tulajdonságairól, vizsgálatáról és hazai vizsgálati ered-

ményeirl. Hazai gyógyiszapjaink kémiai, fizikai vizsgálatáról ilyen kitn összefoglaló

képet ebben a munkában kaptunk elször.
A IV. rész : Az ásvány és gyógyvizek küls alkalmazása S c h u 1 h o f Ödön

tollából kitn tájékoztatást ad a gyógyfürd kezelésének hatásmódjáról (mechanikai,
hidrosztatikai nyomás, hmérséklet, kémiai hatás), majd részletesen tárgyalja az egyes
gyógyvizek küls kezelésének módját és hatását illetve a gyógyfürdk alkalmazását a
különböz betegségek kezelésénél.

Az V. rész ; Áz ásvány és gyógyvizek bels alkalmazása. Frank Miklós munkája
megismertet az ivókúra jelentségével, hatásával, a gyógyvizek alkalmazásával egyes
betegségek esetében, balneológiái hatásával, és a mesterséges ásványvizek hatásának
kétséges voltával.

A könyvet a magyar balneológiái irodalom jegyzéke 1900— 1956-ig (.Sándor
Róbert összeállítása) egészíti ki.

Az Akadémiai Kiadó pompás kiállításban jelentette meg ezt a hézagpótló össze-

foglaló munkát. Vitális S.

Bányászati Kutató Intézet Közleményei. I. évf. 1. 2. sz. 1956.

Bányászati szakirodalmunk értékes kiadvánnyal gazdagodott a fölszabadulás
után létesített Bányászati Kutató Intézet Közleményeivel, amelynek két füzete van
elttünk. Az els füzet sokszorosítással, a második már nyomdatechnikai, szép kiállítás-

ban jelent meg. Örömmel üdvözöljük a földtani gyakorlatot sok tekintetben érdekl
vizsgálati eredményeket ismertet kiadványt. A Kutató Intézet széleskör mködésérl
és létesítése óta történt nagy fejldésérl, a legutóbbi idkig csak jelentésekbl, szóbeli

közlésekbl, vagy legföljebb hallomásból értesültünk. Az elttimk lev két füzet 36
tanulmánya és rövid közleményei, sokoldalúan megvilágítják az Intézet jelents tevé-
kenységét.

Áz értheten túlnyomólag bányászati-mszaki vonatkozású kísérleti és vizs-

gálati tanulmányok közül fölhívjuk a figyelmet a hozzánk közelebb álló tárgykörökre ;

V i g h Ferenc : A tatabányai bamakszéntnedence hidrológiai viszonyai és a vízveszély
elleni védekezés módozatai. Lukács Lajos : Karsztvízveszélyes bányák feltárásának
és a víz elleni védekezésnek fbb szempontjai. Halász András és Demeter László :

Lösz elkészítése hidraulikus tömedékelés céljára. (Fölhívjuk a figyelmet az általunk
sokszor kárhoztatott ,,löszök” szóhasználat helytelenségére és hiányoljuk a magyar-
országi löszfajták alapvet ásványos, üledékföldtani tanulmányainak figyelmen kívül
hagyását.) Barna János : Nátriunibentonit tartalmú riolittufa (Salgótarján környé-
kérl) vizsgálata. (A minta földtani adatait B a r t k ó L. adta meg, a nagy elterjedés
burdigalai ,,alsóriolittufa” jellemzésével.) Barna János; A monostorapáti bazalt-

bentonit. (Az érdekes vizsgálati eredmények föltétlenül megkívánják a hiányzó
földtani adatokat, amelyek nélkül a keletkezési viszonyok kiderítése és a továbbnyo-
mozás lehetetlen.) V i g h F. és R ó t h Kálmán : Áz úrkuti mangánércelfordulás
hidrológiai viszonyai és a vízveszély elleni védekezés irányelvei. G á 1 Ern és

Takács Pál : Mecseki feketekszén fajták.
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A karsztvíztanulmányok hasznos, összesít adatgyjtéseinek közzététele jó
szolgálatot tesz a még hiányzó, nagy törvényszerségekhez, eddig azonban még sem
gyakorlatilag, sem tudományos vonatkozásban nem sokkal vitték elbbre ezt a nehéz
kérdést. '

A Közlemények igazolják a Kutató Intézet hasznos tevékenységét és szükséges-
ségét, az egyes tárgykörökben azonban kívánatos volna a különböz helyeken folyó-
vizsgálatok összefogása és tekintetbevétele, az ismétlések elkerülésére is.

v. e..

Vitális G y. : Magyarország földtana. Mszaki Könyvkiadó, Budapest, 1957.

Vitális Gy. könyve eredetileg technikumi tankönyvként jelent meg, válto-
zatlan formában hozták szabad-forgalomba is. Vadász E. 1 953-ban megjelent hasonló-
cím, magasabb igényt kielégít mvének önálló adatgyjtéssel, az újabb kutatási ered-
ményekkel kiegészített, célszeren rövid foglalata.

A könyvet nagyjából három fbb részre oszthatjuk. Az elsben a magyar táj-

egységek felsorolása, rövid megismerés-történeti és szerkezeti vázlat után sorraveszi
a földtörténeti idszakokat és azok sorrendjében ismerteti a szerz hazánk földtani
képzdményeit

.

A második, ún, leíró-részben tájegységenként a hegységek és medencék földtani
viszonyaival részletesebben foglalkozik, az újabb kutatási és mélyfúrási eredmények
felhasználásával, jó érzékkel Öválogatott, szemléltet földtani szelvények közlésével.

!

A harmadik rész Magyarország fontosabb gerinctelen smaradványainak fény-
képeit tartalmazza, kor szerüiti, ezen belül pedig rendszertani sorrendben.

Vitális Gy. könyvének érdeme, hogy jól rostált ismeretanyagával, egyszer,,
könnyen érthet stílusával mindenki számára elsajátíthatóvá teszi a hazánkra
vonatkozó alapvet földtani ismeret-anyagot.

V é g h

KJiacHHKOB: reo^orMMecKan cnywöa b KHTaiícKOii HapoAHO PecnyöaHKe (Klasznyi-
kov : Geologusi szolgálat a Kínai Népköztársaságban) BrojuiexeHb Hay^no- '

TexHimecKOH HHíjjop-MauHH, 1957. JNb 4. (9) (Tudományos-technikai Információs
Közlöny)

1957 februárjában a szovjet Geológiai Minisztérium vezeti Kínában jártak és
ott sokoldalú egyezményt kötöttek a Kínai Népköztársaság hasonló minisztériumának
vezetivel. Szerz ebbl az alkalomból részletesen ismerteti a kínai földtani szolgálat
szervezetét.

i

Országos földtani szolgálat 1949-ig nem volt a hatalmas birodalomban. A tudo-
mányos munka két késn (1916. és 1927,) alapított intézetben folyt, melyeknek feladatai
közé tartozott az ipari nyersanyagok felkutatása is. A geológusok száma az egész ország-
ban alig érte el a 200-at.

j

1939-ben, tehát a japán háború idején, a nyersanyagszükséglet kényszerének
hatására az Ásványi Kincsek Bizottságán belül külön osztályt alakítottak a kutatások

|

elbbrevitelére. Hogy lényeges változást ez sem hozott, bizonyítja az 1947-ben megjelent '

átnézetes földtani térkép, melynek több, mint fele ,, fehér folt”-ból áll.

A népi Kína létrejötte után megalakították a Geológiai és Ásványi-nyersany^ag-
kutatási Figazgatóságot, a két meglev intézetet pedig az Akadémia vezetése alá helyez-
ték. 1952-ben a Figazgatóság minisztériumi rangra emelése ríjabb lényeges változást
hozott. ]\Imden fontosabb vidéken területi igazgatóságokat szerveztek, melyeknek
nagyszámii állandó expedíciót és kutatócsoportot rendeltek alá. A nnmka megélénkülését
jellemzi, hogy 1 956-ban 1 230 000 m volt a fúrási teljesítmény a Geológiai minisztérium-
hoz tartozó vállalatoknál. A minisztériumhoz tartozók száma mintegy 80 000, melybl
1800-nál több a geológus.

Az els évek munkásságát a meglev nyersanyagterületek felmérése és kiterjesztése

kötötte le, a rohamosan fejld ipar szükségleteinek kielégítése lévén a fcél. A feladat
beféjezése után 1956

—

57-ben újabb átszervezés következett, a regionális kutatások
eltérbehelyezésével. Ugyanakkor a szovjet szervezeti mód tökéletes átvételével öt
intézetet létesítettek. Ezek között oszlik meg a teljes földtani tudományos és nyersanyag-
kutató munka, a térképezéstl a fúrástechnika automatizálásának kérdéseiig.

Ennek a minden tekintetben óriási birodalomnak geológiai szervezete is óriási.

Számunkra példamutató a szervezeti felépítésben alig akad, ha csak az nem, hogy a
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központi szerv a mémökgeológiát is saját kezelésében tartja. Feltiín, hogy a hatalmas
terület ország geológiai minisztériumának nincsen dokumentációs hivatala, vagy
intézete, legalábbis ilyenrl az ismertetésben emlités nincs.

K a s z a p

FonoB A. E. : OpraHHsauHn reoJiorHqecKOü caywbi b rioabCKOü Hapo^lHoü PecnyJiHKe
(A. E. Golov ; A geológiai szolgálat szervezete Lengyelországban.) BioajiereHb
HayMHO-xexHHMCCKHH MH(j)opManHH, 1957. JVe 6 (11.) (Tudományos-technikai Infor-

mációs Közlöny.)

A Lengyel Népköztársaság földtani szervezete sok lényeges egyezést mutat a
miénkkel. Az irányítást a Központi Földtani Figazgatóság végzi, az azonban a nálunk
is honos vállalatokon és mechanikai javító állomáson kivül rendelkezik négy területi

állomással és kiadóvállalattal. A központi tudományos- és nyersanyagkutatást a Földtani
Intézet végzi.

Az iparági geológus! szolgálat szervezete az, amely követésre némely tekintetben
érdemes volna. A hat földtani területet is közelrl érint minisztériumon kivül geológus
szolgálata van a vasúti és közúti-, szállítási-, hajózási-, földmvelésügyi-, helyiipari-,

közegészségügyi minisztérimnoknak és az állami gazdaságok minisztériumának is.

A különféle minisztériumok, valamint a Kolaj és Tzeg Igazgatóságok alá rendelve
19 üzem mködik, melyek mélyfúrásokkal, geofizikai mérésekkel, hidrogeológiával és
mérnökgeológiával foglalkoznak.

Ilyen nagyszabásii földtani szervezet mellett feltnik az egységesít dokumen-
tációs intézmény hiánya. Egyedül a Kszénbányászati Minisztérium földtani szervezeté-
ben szerepel dokumentációs osztály, egyébként azt a rendkívül decentralizált, hatalmas
szervezetet látszólag nincs, ami összefogja. Ezen a hiányon a kilátásban lev átszervezés
sem változtathat, mely csupán a vállalatok nagy számának csökkentésével kívánja
a széttagoltságot kisebbíteni.

K a s z a p

N a 1 i V k i n, D. V.: Fáciestan. Az üledékképzdés földrajzi feltételei. I—II. kötet,

534 -|- 383 oldal (oroszul) Moszkva—Leningrád, 1956.

Rendszeres összefoglaló m, fejezetenként bséges, modern szövjét és egyéb
irodalommal.

Az els kötet az általános alapfogalmak rövid tárgyalása után 100 oldal terje-

delemben foglalkozik az üledékképzdés formáival, ható tényezivel és folyamataival.
(Az üledékek osztályozása, a szerkezeti mozgások hatása, üledékszétkülönüíés, geoszin-
klinálisok, a világóceán és a kontinensek mozgása, üledékfelhalmozódási formák, réteg-

zettség, ritmusos üledékképzdés, a rétegzettséget másodlagosan megzavaró tényezk.)
Majd az üledékek és üledékes kzetek sajátságait ismerteti elször általában, majd az
egyes üledéktípusokat írja le.

Ezután következik a tengeri fáciesterületek részletes leírása (214—482. o.). Sorra-
veszi a nyílt és elzárt szárazföldi párkány, a lagúnák, az epikontinentális tenger, a bel-

tengerek, majd a batiális és végül az abisszikus mélységek fácieseit. Különösen érdekes
a pszeudoabisszikus üledékekrl szóló rész. — Mindvégig a mai tengerek viszonyaiból
indul ki, konkrét példákkal, majd megvizsgálja, megvannak-e és hogyan ismerhetk
fel az adott fáciesek a földtörténeti miilt üledékei között, és különböz földtani korokból
hoz példákat. Ezek között természetesen többségben vannak a SzU területérl valók.

A második kötet nagy része a tágabb értelemben vett szárazföldi (beleértve az
édesvízit is) kifejldést tárgyalja, feltnen nagy terjedelmet szentel a sivatagi üledékek-
nek. Majd ötvenoldalas módszertani útmutató zárja a könyvet (szárazföldi és tengeri
üledékek szétkülönítése, tengermélységmeghatározás, éghajlati viszonyok megállapítása,
sótartalommeghatározás, üledékhézag keletkezé.si körülményeinek tisztázása). Kár,
hogy a biofáciest aránytalanul kevéssé veszi tekhitetbe, bár sok helyen említést

tesz róla (a jelenkori tengerek faunaeloszlásának egy 12 oldalas fejezetrészt szentel).

Sok olyan adat és gondolat található benne, amley hozzásegíti az olvasót ahhoz,
hogy zavartkelt leegyszersítések elkerülésével a fácies-kérdéseket összefüggéseiben
lássa és elhamarkodott általánosításokból ne X'onjon le messzemen földtani következ-
tetéseket.

ifj . D u d i c h
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G e k k e r. R. F. : Bevezetés a paleoökológiába. Moszkva 1957. 75 oldal szöveg, 27 szöveg- ;

közti rajz, 20 tábla, 6 oldalnyi szovjet és egyéb irodalom.
^

A munka beosztása a következ ; 1 . A paleoökológia története, feladatai és
módszerei. 2. Megfigyelések a terepen. 3. Gyjtés. 4. Anyagfeldolgozás. 5. Grafikus
ábrázolásmódok. 6. A küls munka fénykép-dokmnentációja. 7. Paleoökológiai kiállítás.

A paleoökológia a földtörténeti múlt éllényeinek egykori környezetükhöz való
viszonyát vizsgálja. A szerz ismételten hangsiilyozza, hogy e problémakör csak a bio-
lógiai és földtani tudományok legmodernebb eredményeinek együttes figyelembevételével
oldható meg, s hogy az ilyen vizsgálatok ma már az slénytani rendszertani munkához
is nélkülözhetetlenek.

Lényegesen különböz módszereket igényelnek a tengeri gerinctelen és a száraz-
földi gerinces smaradványtársaságok. Mindenképpen alapelv, hogy a lehet legszélesebb
összehasonlító alapon vegyük tekmtetbe a fauna, flóra és a bezáró kzetanyag minségét,
mennyiségi viszonyait, és ezek idbeli változásait. Mivel pedig az ökológiai viszonyokat
térben-idben egyaránt figyelemmel kell kísérnünk, kifejldéstani és rétegtani vizsgá-
latokra is szükség van ; elengedhetetlen feltétel, hogy a paleoökológiai és üledékföldtani
vizsgálatok — specialisták együttmködésével — kéz a kézben haladjanak. Igen érdekes
a szerznek az a megjegyzése, hogy , ,a paleoökológus, a mai élvilágon dolgozó ökoló-
gussal szemben, nem kísérletezhet. Ámde magát a földtörténetet a Természet hosszú
kisérletsorozataként foghatjuk fel

; s ezek a kísérletek sokkal nagyobbstílek, mint
amilyeneket mi tudnánk végezni. A paleoökológus dolga ezeknek a kiértékelése”.

Hosszan tárgyalja a paleoökológiai vizsgálatok fontosságát és gyakorlati vonat-
kozásait is, szovjet példákkal.

Kiemeli, hogy a kutatások dönt részét a helyszíni megfigyelésekkel és gyj-
téssel kapcsolatban kell elvégezni. Az anyaggyjtés legyen tömeges.

Hasznos iránymutatásokat ad a laboratóriumi feldolgozásra is. Megjegyzi, hogy
már rendszertanilag feldolgozott,

,
.ismert” smaradványcsoportok korszer paleoökoló-

giai újrafeldolgozására is szükség van. Az ilyen vizsgálatok két firánya : az autoökológiai
és a szinökológiai irány. Az elbbi egyes rendszertani csoportok, utóbbi pedig egyes
életközösségek ökológiáját vizsgálja.

Különösen értékes az ábrázolási módokról szóló fejezet, amelyben — megjelent
müvekbl vett példákon — bemutatja az újabbszerü rajztípusokat, szelvényeket, tér-

képeket is és elkészítésükhöz részletes útbaigazítást ad.

A paleoökológiai kiállításokról megjegyzi, hogy ,,bizonyos értelemben szmtén
a kutatómunka részének tekinthetk. L^gyanis, mivel jól áttekinthet, közérthet módon
kell elrendezni az anyagot, kiderül, hol hiányosak még az ismereteink”.

G e k k e r müvét mindazoknak, akik a földtörténeti múlt életét a maga eleven
gazdagságában és sokoldalú összefüggéseiben szeretik látni és igyekszenek megérteni,
a legmelegebben ajánlhatjuk.

ifj . D u d i c h

Studia Geophysica et Geodetica

A geofizikai irodalom új folyóirattal b\'ült. Megjelent a Csehszlovák Akadémiá-
nak új nemzetközi jelleg folyóirata, a Studia Geoplwsica et Geodetica. A lap három

|

nagy területnek a problémáival foglalkozik : a tulajdonképpeni geofizikával, a fels
geodéziával és a meteorológiával. A folyóirat híven tükrözi vissza azt, hogy milyen terü-

leteken ersek a csehszlovák kutatók. Néhány érdekes geodéziai cikk mellett igen sok
szeizmológiai cikk tanúsítja a csehszlovák szeizmológia magas színvonalát. Ugyancsak
több igen érdekes meteorológiai cikk található a megjelent els kötetben. A folyóirat

német, angol, francia és orosz nyelv cikkeket közöl, s nem feledkezik meg a tudomány
munkásainak a nevezetes dátumairól sem. Két cikke két neves kutatójuknak, A.Gre-
górnak 65. és A. Z a t o p e k n e k 50. születésnapjáról emlékezik meg.

Egyed

W u n d e r 1 i c h, H. G. : Brüche und Gráben im tektonischen Experiment. (Tektonikai

kísérletek törésekrl és árkokról.) N. Jb. für Geol. Pál., Monatshefte, 11. füzet,

1957.

A szerz bevezetésül Hbbért méretarány-analízise alapján kifejti a tek-

tonikai kísérletekben szerepl modellanyagok helyes megválasztásának elveit. Majd
áttér az árokképzdésre vonatkozó kísérletekre és C 1 o o s és W ö 1 k árokképzdési
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felfogásait igyekszik kritikailag vizsgálni. C 1 o o s szerint a nagy szerkezeti árokniély-
ségek aktiv érintirányú húzóerk következményei a kéregben, esetleg a környez
kéregrészek felboltozódásával egybekötve. W ö 1 k viszont az elhagyott bányavágatok
feletti beszakadáshoz hasonlitja az árkokat és igy az árok talpa alatti aktiv süllyedésre
vezeti ket vissza. W u n d e r 1 i c h modellkísérleteiben elvetette a C 1 o o s és mások
által használt agyagot, helyette finom homokot és kvarclisztet használt. Kimutatta,
hogy akár a C 1 o o s-, akár a W ö 1 k-féle elképzelést igyekszünk modellel utánozni,
a kísérlet eredménye nagyban függ a modellanyagok fizikai sajátságaitól, elssorban
az ún. bels súrlódási szögtl. (Ez durván egyenl laza üledékek esetén azzal a szöggel,

amelyben a lazán fellapátolt anyag még éppen megáll.) így végeredményben a modell-
kísérletek egyetlen pozitív eredménye, hogy rámutattak a keletkez szerkezeteknek az
anyagi sajátságoktól való nagymérték függésére, további eredményeket pedig csak

E akkor lehet majd várni, hogyha a természetes kötelékben lev, nagyobb vastagságú
1 kzetösszletek komplex fizikai paramétereit sikerül valami módon meghatározni.
1 B a 1 k a V
l:

! C i s s a r z, A.: Lagerstátten und Lagerstáttenbildung in Jugoslavien (in ihren Bezie-

I

hungen zu Vulkanismus und Geotektonik) (Jugoszlávia ásványtelepei és telep-

képzdései vonatkozással a vulkanizmusra és tektonikára). Memoires du Service
Géologique et Géophysique de la R. P. de Serbie. ^’ol. VI., Beograd, 1956.

A tanulmány évtizedes ércföldtani és tektonikai vizsgálódás eredményeként
monografikus összesítésben mutatja be Jugoszlávia gazdag ásványdúsulásait. A rész-

letes ércteleptani ismertetések mellzésével elssorban is a földtani felépítés és ezzel

összefügg képzdésfolyamatok áttekint képét rajzolja meg.
A Rhodope kristályos alap hegy ség ersen lepusztult orto- és para-

kzetei csak néhány jelentéktelen Fe és grafitdúsulást tartalmaznak. Az ó p a 1 e o z ó i

geoszinklinális (DNy Macedónia) iniciális magmatevékenysége diabázt és diabáztufákat
eredményezett, melyekhez tenger alatti folyamat tennékeícént chamozitos palák és henia-
titos ércek kapcsolódnak. A késbbi p a 1 e o z ó i k u m bázisos magmatizmusa
nagy területre terjed ki és Európa legnagyobb szerpentin tömegeit hozta létre. A peri-

dotitos magmák feltörési idejét a paleozoikum végére helyezi és a herciniai színorogén
savanyú eruptívák elfutáraként minsíti. E bázisos és ultrabázisos kzetekben számos
és jelents Cr-érctelep képzdött. Eegfontosabbak egyike a Skoplje környéki Radusa
vonulat, mely a szomszédos Albánia területére is átnyúlik. Több más jelentékeny króm-
ércdúsulást (Vardar öv, Presovo környék) általában kisebb magmaegységek tartalmaznak,
míg a legnagyobb szerpentin tömegekben (Ibar, Zlatibor, Konjuh) aránylag csekély
ércesedés mutatkozik. Ezt Szerz a lepusztulás elégtelenségével magyarázza. Más fémek,
mint Pt, Ni, Cu az ultrabázitokban szintén megvannak, de jelentéktelen szerepet ját-

szanak. — A varisztikus orogén magmatevékenységével újabb ércesedés járt

együtt. A felnyomult kzetek javarésze biotitgránit átmenetekkel a granodiorit, monzo-
nit, szienit felé, melyekhez kisebb gabbrófeltrések, Középboszniában kvarcporfirok
csatlakoznak. Bár a paleozoi gránitot jól jellemzi az ers pegmatitosodás, és kontakt
jelenségek is gyakoriak, mégis e kzetek elkülönítése a fiatalabb (kréta-paleogén) grá-
nitoktól — fként a Rhodopevonulatban — még kissé bizonytalan. A gránitoid tömegek-
ben a lepusztulás fokozatai szerint különféle ásványdúsulások váltak hozzáférhetvé.
Gyakorlatilag legnagyobb jelentsége a sziderittelepeknek (Ljubja, Rude), valamint
az aranyos scheelit-teléreknek van.

A triász üledékek részint flis jelleg palás, szaruköves sorozatra, részint alpi
típusú kifejldésre tagolódnak. A szaruköves sorozatban fleg bázisos melafir- és diabáz-
feltörések jöttek létre, amihez Lahn—Dili típusú hematitosodás (Vares) továbbá baritos
szideritképzdés kapcsolódik. Az alpi kifejldés területén porfirit, keratofir és kvarc-
keratofir felnyomulás történt, részint tenger alatti kiömléssel, részint szubvulkáni intrú-
ziók formájában. Utóbbiakkal Pb, Zn, Cu valamint Hg-ércképzdés (Idrija) járt együtt.

A mezozóikum laterites niállási szakaszaiban bauxit, vasas üledékek és (a szer-
pentinbl) Ni-szilikátok keletkeztek, mindezek a késbbi kréta transzgresszió alkal-
mával részben fedtakaró alá kerültek, részben áthalmozódtak.

Következ ércképzdési szakasz a kréta-tercier szinorogén magniani-
ködéshez kapcsolódik. A szubszekvens jelleg vulkanizmus eltér geotektonikai viszonyok
közt különféle kifejldéseket eredményezett. Kelet-Szerbiában a szubbalkáni kréta-
eruptív övben tenger alatti andezitkiömlésekkel kisebb Mn-telepek képzdtek, utána
jelents andezitfeltörések, szubvulkáni intrúziók során nagyobb ércesedések, fképp
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Cu-ércek keletkeztek (Bor, Majdanpek). E folyamatot szerz a szávai szakaszra helyezi,

ül. azt közvetlenül megelznek véli. De Kelet-Szerbiában még egy korábbi (larami)

intrúziós magmamködés is végbement, mely granodioritot, monzonitot eredményezett
kisebb kontakt-ércesedéssel.

A Dinaridákban a pireneusi szakasznál idsebb magmamködés nem ismeretes,
ez is kisebb kifejldéssel csak a Rhodope és Dinaridák határövére korlátozódik. —
A további lényegesen jelentsebb ércképzdést a miocén idszaki dácitos-

andezites vulkanizmus hozta létre.F kifejldése a Vardar-övre és a Rhodope idecsatlakozó
szakaszára esik. Szubvulkáni feltörések, lávák, piroklasztikus tömegek keletkeztek.
A káliimiban gazdag andezitben egész sora fejldött ki a hidrotermális, metaszomatikus
Pb—Zn és Sb-parageneziseknek (Trepca, Kopaonik, Srebrenica, Alsar). Ide tartozik
a szubviükáni-hidrotermális eredet nagy Mo-impregnáció dacitban (Mackatica). Az érc-

mentes COj-tartalmú hidrotermák a paleozóos szerpentint járták át, ami gélmagnezit
és azbeszt képzdést eredményezett.

Szlovénia alpi részén, fképp a szávai gyrdések területén az ércesedés a többi
alpi tekepképzdésnek felel meg s ezeket szerz Scneiderhöhn nyomán orogén-
regenerációs kifejldésnek tartja.

Végül röviden a Karszt és a tengerpart bauxittelepeit, mmt a kréta végétl a fels-
miocénig tartó üledékképzdés termékeit sorolja fel, hangsiilyozva, hogy a mállás! folya-

mat során még foszfát-, vas-, mangán- és nikkelszilikát-telepek is képzdtek, ugyanakkor
|

helyenként kisebb gélmagnezit diisulás is történt.

A tanulmány telepképzdési folyamatok fémtársulásainak tanulságos és más
vonatkozásban is használható összesítése után, a tektonika és ásványdúsulások kap-
csolatának összefoglalásával zárul.

Vázolt szintézis nemcsak áttekintést nyújt a nagyszámú és érdekes ásványpara-
genezisrl, hanem részleteiben néhány hasznos gondolatébreszt megállapítása van a
környez területek, így a bels-kárpáti szomszédság fejldésmenetének elemzéséhez is.

Bizonytalanságok fleg abból adódnak, hogy Jugoszlávia részletes földtani térképezése
I

még nem készült el és hiányzik több új érclelhely feldolgozása, valamint számos fontos
|

tektonikai-kzettani részlet megismerése is. Esetenként tehát egyes értékelés (pl. az
i

ismétld bázisos magmák helyi elkülönítése és tektonikai szerepe, avagy a krétavégi

és a harmadkori vulkanizmus termékeinek és érctársulásainak megítélése) késbb módo-
sításokat vonhat maga után. Sajnálatos, hogy az értekezés egyetlen földtani szelvényt,

tektonikai vázlatot sem közöl. Egyedül az 1952-es M i k i n c i c -féle átnézetes lapról

készült 750 000 méretarányú egyszín térkép szerepel mellékletként az ércesedési pontok
bejelölésével.

Sztrókay

S t r u n z, H. : Mineralogische Tabellen. 3. kiadás, 1957. Leipzig. Akad. Veri.

A legutóbbi másfél évtized ásványtani irodalmában egyik legnagyobb siker kiad- i

ványa a S t r u n z-féle táblázatos rendszertan. Az els (1941) és második (1949) kiadás
után most további korszersítéssel és bvítésekkel a harmadik kiadásra is sor került.

A könyv eddigi nagy sikere abbán rejlik, hogy szerzje, aki maga is neves kristály-

szerkezet kutató, alapos szakirodalmi áttekmtéssel s az eredmények kritikai értékelésével

olyan összesítést készített, mely mind rendszertani, mind kristálykémiai tekintetben
i

az egyik legmegbízhatóbb adattárként szolgál. Az új kiadásban a korábbi, jólismert

rendszertani alapbeosztás lényegileg nem módosul. De idközben közel 400 új szerkezeti

és rácsadattal gyarapodtak ismereteink. A változás tehát részint az új eredmények beillesz-
'

tésében, s ennek kapcsán több kisebb átcsoportosításban rokonsági sorok kiteljesítésében i

mutatkozik. Másrészt bvítést jelent néhány, az újabb eredmények felhasználásával
|

készült melléklet, pl. a bevezet részben korszerbb tércsoport- és periódusos táblázat,

az atomi állandók új táblázata, a rendszeres részben a filloszilikátok és földpátok újabb
|

beosztását szemléltet melléklet. Természetesen a könyv felöleli és kritikai értékelés után
;

megfelel rendszertani helyre illeszti be az idközben leírt új ásványokat is. De a lég- ^

lényegesebb gyarapodás és az új kiadás értékét kétségtelenül legjobban növeli : az eredeti
j

szerkezeti vizsgálatokról szóló irodalmi utalások teljes jegyzéke. Minden ásványfaj ma í

érvényes rácsadatainak megállapítójára és esetleges késbbi felülvizsgálójára pontos
hivatkozás történik. Ezzel sok utánjárástól, irodalmi nyomozástól kíméli meg szaktársait

szerz, s egyben könyvét a korszer vizsgálatokhoz valóban nélkülözhetetlen segéd-

eszközzé avatja.
Sztrókay
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Charlesworth, J. K.: The Quaternary éra with special reference to its glaciation
(A negyedkor, különös tekintettel az eljegesedésre). L,ondon, Edward Amold
(Publishers) l,td 1957, 2 kötet.

A negyedkor (pleisztocén), a földtörténetnek hozzánk legközelebb álló, legrövidebb
szakasza, földtani nagyjelenségeiben túlméretezettnek tnik, mert a Föld mai térszínének
kialakítója, szárazulatok és óceánok mai határainak, talajképzdésnek, növény- és állat-

világnak közvetlen létrehozója és nem utolsósorban, az ember föllépésének, illetve az
emberré-levés ideje. Tanulmányozása, földtani jelenségeinek megismerése nemcsak
a szakemberek számára fontos, hanem mindenki érdekldésére igényt tarthat. A geológus
számára a negyedkoniak az ad különlegességet, hogy az aktualizmus elve egyedül csak
a negyedkori folyamatokra, képzdményekre, jelenségekre és történésekre alkalmazható
teljes egészében. Érthet tehát, hogy a negyedkor tudományos vizsgálata, a gyalkorlatilag
jelents karbon idszak után, csakhamar nemzetközi összesítésben érvényesül, külön
kérdésösszletté vált, minden országban, sokféle nyelven megjelent áttekinthetetlen
szakirodalmi részletmunkákkal. Ennek a hatalmas áradattá duzzadt szakirodalomnak,
a maga nemében egyedülálló összefoglalását, történeti és kritikai áttekintését adja ez

a közelmúltban megjelent kétkötetes könyv, 35 év mmikája nyomán, 590 + 1700 oldalon,

1924 irodalmi adattal és fejezetenként megszámlálhatatlan irodalmi hivatkozással.
A tudós szerz, tiszteletre méltó szerénységgel Mephistoteles mondásával fedi hatalmas
tudományos teljesítményét : ,,vSenkiseni gondolhat bölcset vagy butát, amit a múlt
még nem gondolt volna át” (Faust, II. 2).

Az 51 fejezetbl állóm két kötetben, három részre oszlik. Az els rész a g 1 a-

ciológia, a szárazföldi és a tengeri jég általános fizikai és alakulási viszonyait ismer-
teti, a hóhatár fölötti földrajzi viszonyok szerint. A jég összegylését, szerkezetét, vál-

tozásait, jégtakaró, hegységi és alacsony jegesek megjelenési módját, alakját és elterje-

dését, a jég mozgását, meteorológiai viszonyoktól való függését vizsgálja. A tenger
jegének és az úszójégnek ismertetése zárja le az els rész, minden részletre kiterjed,
mégis világos, tömör, jól áttekinthet tartalmát.

A második rész a jég földtana (glaciogeológia) , a glaciális erózió, azaz
szerintünk, a jég üledékanyagtermel földtani folyamatait veszi sorra, jelenség, mködés
és létrehozott formák vizsgálatával. Ezt követi a glaciális lerakódás anyagá-
nak, módjának, folyamatainak és a fölhalmozódás térszíni formáinak ismertetése, a
szárazföldi, tavi és tengeri glaciális üledékek jellegeinek szemléletes megkülönbözteté-
sével.

Végül a pariglaciális üledék, a lösz, majd a pariglaciális üledékzavar (krioturbáció)

jelenségei (fagyott talaj, fenékjég, talajfolyás, sokszögalakulás, törmelékmez, parti jég)
és a tavi jég földtani szerepére és üledékére vonatkozó 28. fejezettel záródik az általános

glaciológia ismeretanyagát kimerít I. kötet.
A második kötet a negyedkor földtörténeti eseményeit, jelenségeit, folyamatait

egységbe foglalva, és területi eloszlásban tárja elénk. Minden földtani jelenséggel foglal-

kozik ugyan (vulkanizmus, tektonizmus, jégvándorlás, pleisztocén éghajlattan, eljegese-

dés, pleisztocén élet, sember, általános és részletes rétegtan), mégis központi tárgyalási
elv a negyedkori jégmködés hatása és eredménye. A területi ismertetés értheten a
Brit szigetekbl indul ki, de a már említett hatalmas irodalmi adathivatkozással alá-

támasztva, az eljegesedés minden jelenségét kielégíten ismerteti, minden más területre

vonatkozóan is. Különösen kiemelhetjük itt a keleti országok, fként a Szovjetunió
gazdag pleisztocén irodalmának gondos fölhasználását és összehasonlító kiértékelését.

Ugyanakkor sajnálatosan hiányoljuk a jelents újabb magyar eredmények figyelmen
kívül hagyását. Tanulságos a periglaciális és az ess övék területi ismertetése is. A negyed-
kori szárazulatok és tengerek eloszlása, illetve változásai, az emelkedések és süllyedések
adatai és oknyomozása, a glaciális kor hatása a szerves életre, vándorlás és vissza-

vándorlás, a posztglaciális éghajlatváltozás és a jégkorszakok okaira vonatkozó topográ-
fiai, geofizikai, légköri és óceáni, valamint csillagászati okokra való visszavezetés és

elméletek teljesítik ki a hatalmas munkát.
Mindent összevéve, ez a méltó kiállítási!, az összefoglaló földtörténeti irodalomban

példátlanul álló munka kétségtelen hosszú évtizedeken át forrásmunkája, lexikonja,

valóságos bibliája lesz nemcsak a negyedkor kutatóinak, hanem bármely más tárgy-
körben mköd geológusnak is. Valóra váltja az elszóban idézett G i 1 b e r t G. K.
szavait : ,,Ha a geológusok munkája befejezdik és a végs összefoglalás megíródik,
akkor annak leghosszabb, legfontosabb fejezete a legutolsó, legrövidebb földtörténeti

dszak lesz.” A földtörténet végs, befejez összefoglalásától még nagyon messze va-

7 Földtani Közlöny
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gyünk, st egyelre még egyetlen más idszakról sincs ilyen könyvünk, ahol együtt és
megbízhatóan találjunk minden ismeretet, de Charlesworth mxmkája máris
igazolja ezt a tételt.

Vadász

H a d d i n g, A. : Origin of Ihs lithographic limestones (x\ litográf-mészkövek eredete).

Kungl. Fysiografiska vSallskapets i L,und Förhandlmgar, 28. kt. 4. sz. 1958.

A litográf mészk fogalom általános meghatározása után a szerz foglalkozik
annak ismertet bélyegeivel, majd külön tárgyalja a szolnhofeni és angliai júra litográf

palák s a gotlandi szilur litográf palák finomszerkezetét. Megállapítja, hogy ezek a
kzetek gyakran mutatnak mikroszkóposán elszórt kriptokristályos kaiéit-pelyheket,

illetve gömböcskéket. E gömböcskék leginkább mikrokristályos alapanyagban helyez-
kednek el. Véleménye szerint a pelyhek, illetve gömböcskék algamködés következtében
jöttek létre. Az algák tápanyagot szolgáltattak a baktériumok számára, s a rajtuk él
baktériumok választották ki az utólag többé-kevésbé átkristályosodó alapanyagot.

A litográf mészkövek a litorális övben, illetve lagúnákban keletkezett üledékek.
Jellemz a világos szín, finom rétegzettség, konkoidális törés, a mikrokristályos és kripto-

kristályos szövet, nagy CaOg-tartalom, amely azonban csak kis részben származik
szervetlen törmelékbl. Makrofauna szegény, vagy teljesen hiányzik. Anyaguk algák
és baktériumok közös tevékenységével keletkezik.

V é g h n é

L e m c h e, H. : A new living deep-sea mollusc of the Cambro-Devonian eláss Mono-
placoptíora (Új él mélytengeri puhatest a kambrium-devoni Monoplacophora
osztályból). Natúré 179. köt. 4556. sz. 1957

Régóta ismeretesek a paleozóikumból Patella-sz&rü, sapka alakti puhatest
házak, melyeket a Tryblidiacea fcsaládba soroztak. Abban különböznek a Patelláktól,

hogy a ház bels felületén több-kevesebb tapadóizom benyoniatpár látható. W e n z;

mutatott rá elször, hogy a sorban elhelyezked izonibenyomatpárok bels szelvényezett-

ség nyomai lehetnek és így nemcsak a Patelláknál, hanem általában a csigáknál kezdet-
legesebb csoporttal van dolgunk. Ugyancsak W e n z jegyzi meg, hogy ez a primitív
csoport a paleozóikum végén utód nélkül eltnik.

A szerz ebben a cikkben elzetesen számol be arról a feltn hírrl, hogy e kihalt-

nak vélt csoportnak egy ma is él mélytengeri képviseljét fedezték fel. A ..Galathea’"

expedíció 1952-ben Mexikótól Ny-ra .3590 ni mélységbl hozott fel a kambriumtól
gotlandiumig élt Tvyhlidium (Pilina) nemmel csaknem teljesen megegyez 10 példányt
(lágyrésszel együtt), melyet a szerz ebben a közleményben Neopilina galatheae n. g.,

n. sp. néven ismertet. Ennek az ,,él slénynek” legfeltnbb tulajdonsága, hogy zsiger-

zacskó helyett öt jól elkülönült szelvénybl álló törzse van, melyet az öt pár fésskopoltyú,
nephridium és hát-hasi izomköteg bizonyít, mely utóbbi benyomatai láthatók a paleozóos
Tryblidium-iéléh házain. A szelvényezettségnek, továbbá a száj mögött megjelen
tapogatóknak alapján, a szerz a csigáktól különválasztva a puhatestek törzsén belül

külön osztályba, a Monoplacophora osztályba sorolja ket. A Monoplacophora osztály
— szerinte — törzsfejldéstanilag a Polyplacophorák (Chiton-félék) és a Nautiloideák
között áll. A ma él Neopilina abban különbözik paleozóos eldjétl, hogy héja vékony
és nincsenek rajta izombenyomatok (bár az izmok megvannak). Ez is arra utalna, hogy
a paleozóikum végén a vaskos héjú Tryblidium-íé\é\í, mint ahogy sok más si forma,
a sekélytengerbl a mélytengerbe szorult és ezzel kapcsolatban héjuk elcsenevészesedett.

A Neopilina a Patelláktól és minden más sapka alakú házú csigától eltéren (a paleozóos
Tryblidiumoktól is), búbjával a mélytengeri iszapba merülve, hasi oldalával felfelé,

mozdulatlan helyzetben szrte ki a vízbl — fként Radiolariákból álló — táplálékát.

A Monoplacophora osztályba sorolja még a szerz a Scenellacea és Stenothecoidacea rende-

ket is. A részletvizsgálatok még folynak.
B á 1 d i

V 0 i g t, E. : Harmeriella? cretacea n. sp., kérdéses élsköd Bryozoa a rügeni krétából-

Senckenbergiana Lethaea, 38, Nr. 5 (6), Frankfurt 1957.

A rügeni krétában található Stichomicropora membranacea Hág. bekérgez
Bryozoa-ia] telepein fúrószervezet sajátságos elrendezdés nyomai ismerhetk fel.
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Ezek a telepen élsköd, s abba be is hatoló inda-rendszer nyomainak tekinthetk.
Szerz a Ctenostoniata fúró-alakjai, közelebbrl a Harmeriella terebrans B o r g rokon-
ságába helyezi. Ez az els irodalmi adat élsköd niohaállatról a földtörténeti múltból.

ifj. D u d i c h

C a n n 0 n, Helen L. : Description of Ifidicator Plants and Methods of Botanical Pros-

pecting fór Uránium Deposits on the Cororado Plateau (Az indikátor növények
leirása és az uránium telepek utáni botanikai kutatás módszerei a Colorado
Platón). Geol. Survey Bull. 1030—M. 1957.

Az uránium tartalnui rétegek felkutatásánál két botanikai módszert használnak
a Colorado Plató félszáraz területén, ahol az érctartahnú réteg 20 ni mélyen fekszik.

1. A fagyökerek csúcsát összegyjtik és megvizsgálják az uránium tartalmát. Rendszerint
több mint egy milliomod uránium a hamuban elegend alap az érdemleges földtani

kutatáshoz. 2. Térképezik az indikátor növények elterjedését a Plató szemiarid részein,

alacsonyabb térszínen. Az indikátor növények elterjedése a földtanilag hasznosítható
elegyrészeik szerint alakul (.selenium, kén és kalcium). Az Astragalus (csdf) nemzetség
fajai a legjobban használhatók a nagy selenium tartalom miatt

;
az Alliitnt (hagyma)

nemzetség pedig a nagy kéntartalommal tnik ki.

Az els módszerrel a viz.sgálat a helyszínen is történhetik, vagy kémiai laborató-
riumban teljes kvantitatív elemzéssel végzik. A kutatás kevésbé költséges mód.szere
az indikátor növények elterjedésének térképezése. A tanulmány az indikátor növények
és az ásványosodott talajt tr és az uránium területeken közönséges növényeket Írja

le, illusztrálja és értékeli ki. P'oglalkozik a terület klímájával, a talajvíz viszonyokkal,
a talaj sótartalmával, s hogy ezek a körülmények mennyiben határozzák meg a terület

növényzetét.
Egyes növények, mint Salix, Tamarix, Juniperus, Pinus, a talajvízszintig nyúlnak

le gyökereikkel, s onnan kapják a vizet. Ha az ,,érckzet” tartalmaz vizet, ezek a növé-
nyek felhasználhatók uránium vizsgálatra.

Az ún. xerophytonok, mint kaktuszok, jól trik a talaj nagy sótartalmát, s ezért

jó indikátorok a kismélységi'í uránium rétegekre. Olyan területeken, ahol a hajszálcs-
hálózat a felszínhez közel terjed és az oldható .sók nagy tömegben a talaj felszínére

szivárognak, efemer indikátor növények ha.sználhatók fel vizsgálatra. Ilyen az Allinm
accuminatuDi Hook (vadhagjmia), amely mint szulfur indikátor 6— 10 m mélyen
jelzi az urániumot.

A tanulmány tengerszín feletti magasság szerint sorra veszi a növény együtteseket
és alkalikus talajt trkre és nem trkre osztja ket.

I<aboratóriumi vizsgálatra két fluorinietrikns analízis módszert dolgoztak ki
a Geological Survey laljoratóriumában. Egy kromatográfiai terepvizsgálatot is kidol-
goztak ugyanott amely .sokkal több analízist tesz lehetvé.

Ezek után i.smerteti a vizsgálat menetét, az indikátor növények telepedési módját,
majd az indikátor növények fényképeit, részletes rajzát és leírását adja. Tízek a fajok
Magyarországon vadon nem találhatók.

Kovács É.
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1958. évi téli ülésszakon elhangzott eladások

január 8. Eladóülés
\

Elnök : Horusitzky Ferenc
Vidacs Aladár; Selmecbánya és Gyöngyösoroszi ércesedésének hasonlósága

|

Vita: Jantsky B., Földvári A., Horusitzky F., Vidacs A.
|

Résztvevk száma : 59

február 5. Vitaülés (a MTA Földtani Fbizottságával közös rendezésben)

Elnök : Szádeczky-Kardoss Elemér
Horusitzky Ferenc: A „magyar közbüls tömeg” nagyszerkezeti

felbontása
Vita: Szádeczky-Kardoss E., Szalay T., Balogh K„

Mauritz B., FülöpJ., Jantsky B„ Scheffer V., Pávai-Vajna F.,

Balkay B., Szádeczky-Kardoss F.. Horusitzky F., Szádeczky-
Kardoss E.

Résztvevk száma ; 133

február 13. Eladóülés (A TTIT Földrajz-Földtan Szakosztályával közös rendezésben)

Pantó Gábor és Meisel János kinai útiélményeirl tartott beszá-
molót vetített képek bemutatásával

Résztvevk száma ; 240

február 19. Választmányi ülés

Elnök : Horusitzky Ferenc
Napirend: 1. A Szabó József Emlékérem Bizottság jelentése. 2. A Tisztújító

Közgylés elkészítése
Résztvevk száma : 24

március 12. Eladóülés

Elnök : Horusitzky Ferenc
Vértes László: A barlangimedve a magyar felspaleolitikmnban

A 15. századtól kezdve vannak adataink a magyarországi barlangokban talált

sárkánycsontokról. A 19. sz. elejének nagy természetkntatói állapítják meg, hogy ezek
a barlanginiedve csontjai. A kési jégkomak ez a jellemz állata a R/W interglaciális

végétl a würmÍ2 eljegesedés kontinentális idszakáig élt területünkön. Kortársa volt

tehát a,^középs és felspaleolitikum semberének.
slénytani és régészeti leleteink szerint ez idben a barlangimedve az skori

-ember legfbb vadászzsákmánya volt. Az semberi tanyahelyek fosszilis csontanyagának
legnagyobb része fiatal, 5 éven aluli barlangimedvéktl származik : ezekre vadásztak
tehát elssorban. Kutatóink megvizsgáltak számos, csonthegektl torzított koponyát
és megállapították, hogy az sember nehéz bimkóval és khegy szúrófegyverrel vadá-
szott. A felspaleolitikum késbbi szakaszában már a hajítógerelyt és a nyilat is használta.
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A barlangimedve az sember kezdetleges vallási tiszteletének tárgya is volt.

Az Istállóski barlangban és a Kölyukban kultikusan elhelyezett koponyák is igazolják
ezt. A barlanginiedve koponyakultusz a totemizmus legkorábbi megnyilvánulása.

A barlangimedvét vadászó és tisztel sembercsoportok nem alkotnak egységes,

régészeti kultúrát, vagy gazdasági kört. A barlangimedve szerepe a különböz kultúrák
életében egyenes arányban áll a würmi erdfaunában mutatkozó gyakoriságával.

Az eladás anyaga a Quartár 10. kötetében német nyelven jelenik meg.

Lengyel Endre — Mándy Tamás: Tolcsva környéki bentonit és
kaolin elfordulások földtani és röntgenvizsgálati eredményei

Vita: Fan tó G., Varjú Gy., Gedeon T., Horusitzky F., Varjú
Gy., Lengyel E.

Résztvevk száma : 32

A Magyar Földtani Társulat közgylése

1958 március 21

Napirend:
1 . Vadász Elemér : Elnöki megnyitó. Megemlékezés a Magyar Földtani

Társulat fennállásának 110 éves évfordulójáról (1. 165. o.)

2. A ,.Szabó József emlékérem” átadása
3. F ü 1 ö p József : Beszámoló az ^1 954—58 közötti mködésrl
4. A tisztikar felmentése
5. Új tisztikar választása
6. Elnöki zárószó

2. Szabó József emlékérem átadása :

A Magyarhoni Földtani Társulat legels és legnagyobb magyar geológusunk
Szabó József, a budapesti Tudományegyetem els ásvány-földtani tanárának emlé-
kezetére ,,Szabó József emlékérmet” létesített, a magyar föld tágabb értelemben vett
legkiválóbb tudományos földtani tanulmányainak, háromévenként történ jutalmazá-
sára. A ,.Szabó József emlékérem” els Ízben 1900-ban került kiadásra. Azóta, a kitün-
tetettek névsora hen visszatükrözi tudományszakunk fejldését, haladó irányzatát, s a
mindenkori ,,Emlékérem odaítél bizottság” tárgyilagos ítéletét.

Mai közgylésünk során, huszadszor nyílik alkalom a ,,Szabó József emlékérem”
kiadására. Jelentem a Közgylésnek, hogy a Választmány az ügyrend által elírt bíráló-
bizottságok véleménye alapján, a ,,vSzabó József emlékérem”-mel történ kitüntetésre,,

egyhangúlag Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér, akadémikus, egyetemi tanárt
hozta javaslatba.

Kérem ehhez a javaslathoz a t. Közgylés hozzájárulását.
Elnök, a Közgylés egyhangú hozzájárulása alapján a ,,Szabó József emlék-

érmet” a következ szavakkal adja át :

Tisztelt Tagtársunk, kedves Barátom!

Az imént elhangzott határozat értelmében örömmel nyújtom át részedre a ,,Szabó
József emlékérmet”, mint a földtan kimagasló mveléséért kiérdemelt legnagyobb
magyar tudományos kitüntetést. Minden másnál több és nagyobb megtiszteltetés legyen
ez számodra is, mert a magyar szaktársak együttesének elismerését jelenti s egyben
tudományszakimk mvelése iránti kitartó és rendíthetetlen hségedet is jelképezi.

Részedre különösen nagy jelentség lehet ez az emlékérem, mert Szabó József
száz év eltt létesült tanszékén mködhetsz, megítélésünk szerint nagynev tudós-
eldöd kongeniális utódjaként.

Kedves Barátom! 1949-ben, Kossuth-díjjal els ízben történt kitüntetésed alkal-

mával, azzal üdvözöltelek, hogy a magyar földtan fejlesztéséért küzdk staféta botját
vetted át. Azóta ezt a stafétát nálad biztos kézben tudjuk s most abban a tudatban
adom át szeretettel ezt az emlékérmet, hogy az új idk, új kívánalmai szerint, a szocializ-

mus adta nagy lehetségek jó kihasználásával, tudományszakimkat Szabó József
idejében fénykort jelent magaslatán tartsad és fejlesszed tovább.
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Szádeczky-Kardoss Elemér köszön szavai ;

Elnök Úr, tisztelt Földtani Társulat

!

Mélyen meghatva veszem át Társulatunk, szaktársaim megtisztel elismerésének
jelét, a legnagyobb magyar geológiai kitüntetést, a Szabó emlékérmet. E percet számomra
még feledhetetlenebbé teszi, hogy ezt az emlékérmet a magyar földtan nagyszer mvelje
és irányítója, a d á s z Elemér, a Szabó emlékérem legutóbbi kitüntetettje, szeretett
atyai barátom, nyújtja át.

Vadász Fdemór átnyújtja Szádeczky-Kardoss Elemérnek a Szabó emlékérmet

.

vSzerény mnnkánmak a Szabó emlékéremmel való kiemelése számomra nemcsak
kitüntetés, hanem különleges szimbólum, ércbe öntött utalás arra a férfiúra, aki elttem
— mint bizonyára sok más szaktársam eltt is — a történelemmé lett példakép. Szabó
Józsefnek, a magyar földtan megalapítójának teste rég elporlott, de mve és szelleme
itt él közöttünk, hirdetve a magyar földtan jelentségét népünk életében. Az általa
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kiépített intézetben, egykori eladásainak helyén, a róla elnevezett, immár 100. évét
jubiláló tanteremben állunk. Az általa naggyá fejlesztett, jelents, részben általa szemé-
lyesen összehordott ásvány-kzettani gyjtemény ma is a legátfogóbb az országban.
Az általa nevelt magyar geológus gárda tagjai voltak néhányunk édesatyja, sokunk
els mesterei. Olyan általa felismert problémák, mint a vulkáni hegységeink kzet- és
ércképzdése közti összefüggés, azóta is a magyar földtani kutatás legtermékenyebb
munkaterületei. A sziksó, a budai magnéziumszulfátos víz keletkezésére vonatkozó
felfogásban pedig a migrációs geokémiai szemléletünk csíráit érzem.

Szabó József messzenéz szeme elsként ismerte fel, részleteiben is, hogy milyen
földtani kutatásra van hazánknak szüksége ; egyrészt a magyar kollektív földtani
kutatások kifejlesztésére és ehhez hazai kutatók képzésére, nevelésére, intézetre, labo-
ratóriumra, gyjteményre, tankönyvre ; másrészt a hazai kutatási feladatok helyes
kijelölésére és korszer megoldására. Mindezt oly mértékben valósította meg, hogy
azóta minden magyar geológus és rajta keresztül minden magyar ember tudva vagy
nem tudva, akarva vagy nem akarva, adósa neki.

A róla elnevezett emlékérem meniento, nagy figyelmeztet jele a magyar geológus
változatlanul dönt, de folyton új alakban jelentkez és egyre sokasodó tennivalójának.

E tennivalók nagyszerségébe vetett hittel veszem át az emlékérmet és köszönöm
meg az ebben a kitüntetésben rejl nagy biztatást kedves szaktársaininak, népimk és
tudományunk szolgálatában küzdtársainmak.

A Szabó József-emlékérem tulajdonosai :

1 . B ö c k h János 1900f 10. Nopcsa P'erenc ... 1927J
2. U h 1 i g Viktor 1903t 11. Z i ni á 11 y i Károly . . . . ... 19301

3. Kalecsinszky Sándor . . 1906t 12. Lrenthev Imre . .

.

... 1933J
4. P e t h Gvula 1909t 13. V e n d 1 Aladár ... 1 936

5. P á 1 f y Mór 1912J 14. Rakusz Gvula ... 1 939f
6. id. L ó c z y Lajos 1915t 15. Rozlozsnik Pál . . .

.

... 1942J
7. Ballenegger R 1918t 16. M a

j
z o 11 László ... 1946

8. Toborffy Zoltán 1921t 17. id. Noszky Jen ... 1948J
9. K r e n n e r József 1924t 18. Vendel Miklós ... 1950

19. Vadász Elemér 1954

20. Szádeczky-Kardoss Elemér 1 958

19. Vadász Elemér 1954

20. Szádeczky-Kardoss Elemér 1 958

3. Fülöp József ftitkári beszámolója :

A Földtani Társulat távozó tisztikarát 1954. május 3-án választotta meg a Köz-
gylés. Csak az ellenforradalmi események akadályozták meg, hogy az 1956. november
3-ra meghirdetett közgylésen a Társulat alapszabályainak megfelelen i'ij tisztikarnak
adjuk át megbízatásunkat. A rendkívüli idk elmúltával a Társulat is a maga alkotmánya
szerint folytatja életét. Mi pedig — a távozó tisztikar — a ránkbízott feladatokról szá-
mot adva, kérjük a Közgylés felmentését.

Vezetésünk alatt a Társulatban 1954 szén és telén 14 eladás hangzott el, 2 vita-

est és 2 vándorgylés volt. 1955-ben egész évben 18 eladás, 13 klubest és vitaest, 2 ankét
és egy háromnapos vándorgylés volt Pécsett, amelyen több mint háromszázan vettek
részt. 1956 május közepéig, tehát a fél geológus év alatt 24 eladás, 5 klubest és vitaest

és egy háromnapos vándorgylés volt Miskolcon, ugyancsak több mint háromszáz
résztvevvel. 1956. év szén akartuk megtartani a vezetségválasztó közgylést, amely-
nek már meghívóit is kiküldtük, amikor az ellenforradalom vihara aránylag hosszú
idre megakasztotta az élet normális ütemét. Csak a következ év telén, 1957. február
13-án tartottuk meg az els eladást. Ebben az évben még 25 eladás, 3 klubnap és egy
kétnapos vándorgylés volt Budapesten 120 résztvevvel. Azt látjuk tehát, hogy az
októberi események bekövetkeztéig az eladások és vitaestek száma rohamosan emel-
kedik. Az október utáni nagy kiesés az ellenforradalom hatása volt tudományos közéle-
tünkre. Az elmúlt évek során Társulatunk tagjainak száma is jelentsen emelkedett.
1954-ben 233 fizet taggal vettük át a Társulatot. Jelenleg 440 egyéni tagja van a Tár-
sulatnak. Ezek közül az els negyedévben 227-en teljesítették tagdíjfizetési kötelezett-

ségüket, ami igen jó arányszám. További 97 tag az els negyedévben még hiányosan
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fizette be tagdiját, vagyis eddig összesen 324 tag jelezte fizetéssel, hogy továbbra is a
Társulat tagja kiván lenni. Ezenkivül még 9 külföldi tagunk és 71 ifjúsági tagunk van,
akik tagsági dijat nem fizetnek. Az októberi események óta 31 tagtmk, aki tudomásunk
szerint is idehaza van, nem jelentkezett. Ezek április hónap folyamán felszólítást kap-
nak, hogy nyilvánítsák ki, hogy továbbra is tagok óhajtanak-e maradni, vagy töröljük
ket a Társulat tagjainak sorából. 51 tagság esik üzemekre, vállalatokra, jogi személyekre
stb., ha az elmondottakat összegezzük, akkor azt látjuk, hogy leszámítva a 46
személyt, aki az elmúlt évben nem jelentkezett, a Társulatnak ma összesen 365 aktív
tagja van.

Tiszteleti tagjaink a következk : M a u r i t z Béla, Schréter Zoltán,
P a p p Károly, Pávay-Vajna Ferenc, V e n d 1 Aladár és P a p p Simon.

A Földtani Közlöny társulati terjesztése a korábbi Hírlapterjeszt Vállalat által

történt terjesztéssel szemben sokkal megfelelbbnek bizonyult.
A Földtani Társulat vezetésében azt tapasztaltuk, hogy a Társulat eladóülései

színvonalának rovására ment, hogy az Akadémiai rendezvények a magasabb nívójii

eladások nagy részét lefoglalták, vezet tudósaink maguk is elssorban csak ezeken,
illetve az Akadémiai Fbizottság ülésein adtak el és a magyar szakközönség legszélesebb
rétegeit magábafoglaló Társulati üléseken viszonylag kevés tudományos lítmutatást
adtak. A társulati ülések vonzóerejét, színvonalát enélkül tartani nem tudjuk, a Magyar
Földtani Társulat 100 éves hagyományai színvonalcsökkenést pedig nem engedhetnek
meg.

Az Állami Földtani Intézet, minisztériumok, iparvállalatok földtani vezeti felé

pedig azt kell felvetnünk, hogy geológusainknak a Földtani Társulat ülésein való sze-

replése semmiképpen sem az illet geológusok magánügye, hanem a hivatal, vagy a vál-

lalat tudományos eredményeinek a legszélesebb szakkörök eltti bemutatása, amelyet
a hivatalok vezetinek szervezniük és támogatniuk kell. így remélhetjük csak, hogy
a Társulat eladásainak régi színvonalát újból el tudjuk érni.

A Társulat korábbi szakosztályokra tagolt életével szemben a mi vezetségünk
az egységes társulati életet választotta, amely tapasztalatunk szerint teljes mértékben
bevált és azt hisszük, hogy bátran javasolhatjuk ezt az utat az új vezetség részére is.

A Mszaki és Természettudományi szakemberek legszélesebb kör szervezete,

amelynek jelenleg a Földtani Társulat is tagja, a METESZ, Társulatunk számára az
adminisztráció lebonyolítását, állandó évi pénzügyi támogatást, társulati helyiséget és

klubnapok rendezésére szolgáló termet biztosít.

Fontos részei társulati életünknek a vándorgylések. Ezeken egy-egy bányászati,

ipari vagy oktatási központban olyan eladások hangzottak el. amelyek annak a vidék-
nek fontos gyakorlati vonatkozási! földtani problémáival foglalkoztak. Tapasztaltuk
azt is, hogy ezek a kirándulásokkal egybekötött vitanapok a Társulatnak azt a közönyö-
sebb rétegét is megmozgatják, amely máskülönben rendszeresen a szakeladásokon
nem vesz részt.

Foglalkoztunk az ifjúság nevelésének problémájával és a geológus továbbkép-
zéssel is. Részben ezért választottuk els vándorgylésünk székhelyéül a Nehézvegyipari
Egyetem városát, Veszprémet.

Tervet készítettünk és részt vettünk különböz továbbképz tanfolyamokon.
Több ízben foglalkozott a Társulat vezetsége és választmánya az egyetemi

ifjúság szakoktatásának és a középiskolás fiatalságunk tananyagának megreformálásá-
val, a tankönyvirodalommal, az órák számának emelésével stb. és ezekrl elterjesztése-

ket tett az illetékes köröknek.
Társulatunk klubestet rendezett külföldi professzorok és tanítványaik tiszteletére,

részt vett a hazai földtani érdekesség helyek bejárásában és kalauzolta vendégeit.

Ugyanekkor többeket vendégül látott, szállásukról és anyagiak rendelkezésére bocsátásá-
ról gondoskodott.

Ha a Magyar Földtani Társulat 1954—57. évi tevékenységét összegezni akarjuk,

akkor megállapíthatjuk, hogy sem a tudományos eladások nívójában, sem látogatott-

ságukban változás, vagy visszaesés nem tapasztalható.
Szakeladásokat rendszeresen, mmden hónapban tartottunk, s ezek között több,

egész estét betölt vitaeladás is volt.

Az utóbbiak olyan nagy jelentségek, amelyek az egész ország valamennyi
geológusát érdekelték.

A .szakeladások során figyelemmel voltunk arra, hogy a rokon egyesületeket

(geofizika, bányászat stb.) érdekl témákról is beszéljünk s az eladások általában

kiterjednek az ásványtan-kzettan-földtan és slénytan területére.
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Vigyáztunk arra, hogy az eladások ne ismételjenek más egyesületekben, vagy az
akadémiai fbizottságok eltt elhangzott témákat, hanem eredetiek legyenek, önálló
kutatások alapján iij dolgokat mondjanak, hogy a tagság érdekes, minden tekintetben
kielégit eladásokhoz jusson.

I

Arról is gondoskodtunk, hogy emlékülés keretében a legutolsó közgylés óta
elhunyt tagtársainkról (E m s z t Kálmán, K a d i c Ottokár, G a á 1 István, L i f f a
Aurél és Herrmann Margit) méltóképpen megemlékezzünk.

I

Végül, mint fontos kérdést azzal zárjuk be felmentést kér beszámolónkat, hogy
í bár szakmai egyesület vagyimk, de Társulatunk születésétl kezdve a haladás oldalán

í
állott.

Az 1848-as forradalom évét büszkén valljuk Társulatunk alakulási évének.
1919 nagyarányú fellendülését csak a fehérterror árnyékolta be egy idre és most

a magyar nép, a Munkás Paraszt Kormány oldalán állunk. Ebben vezetségünk minden

j

tagja egyetértett és annak szellemében dolgozott.

Lengyel Sándor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Termtud. Karának
dékánhelyettese, a MTESZ képviseljének hozzászólása :

Tisztelt Közgylés!

A száztíz éves fennállását ünnepl Magyar Földtani Társulat közgylésén részt-

vev kartársakat szeretettel üdvözlöm a Mszaki és Tennészettudományi Egyesületek
Szövetségének Elnöksége nevében.

A Vezetség beszámolója is utalt arra, hogy az Önök nagymultú Társulata is

tagja a Szövetségnek, amelybe összesen 25 mszaki és természettudományi egyesület
tömörült. A tisztelt Közgylés figyelmét egy pillanatra erre a tényre terelve, két, bár
nem elvi, hanem gyakorlati, de a Társulat számára fontos kérdést kívánok megeniliteni.

A Szövetség és tagegyesületei, tehát a Magyar Földtani Társulat is, nem önmagu-
kat fenntartó társadalmi szervezetek. Tetemes összeg, több mint évi tizenegy millió

forintnyi állami támogatás teszi lehetvé nagy jelentség mködésüket. Ezen állami
támogatásnak kb. egyharmada vállalatok és intézmények által az egyes egyesületeknek
juttatott ún. jogi tagdíj. A Szövetség elnökségének egyik fontos feladata, arról gondos-
kodni, hogy az állami támogatást tagegyesületei ne elssorban a jogi tagdíjak megszer-
zési lehetségének arányában, hanem fként tényleges szükségleteik arányában élvezzék.
Öröuunel közölhetem a Közgyléssel, hogy a Szövetség elnöksége tegnapi ülésén hozott
határozatával gondoskodott arról, hogy az Önök társulata teljes egészében megkapja
az állami támogatásnak a Társulat vezetsége által igényelt összegét.

Ugyancsak örömmel jelentem be, hogy a Szövetség és tagegyesületei mködésük
székhelyét immár a kormány pompás ajándékát képez Technika Házába helyezték át.

Ez a palota, mint a magyar mszaki és természettudományi értelmiség tudományos
egyesületeinek székháza, már a birtokba vétele óta eltelt igen rövid id alatt is az egye-
sületek külföldi vendégeinek általános csodálatát váltotta ki. Legyen a Technika Háza
az Önök Társulatának is szeretett otthona!

szinte szívvel kívánok a Magyar Földtani Társulatnak a magyar nép boldogulása
érdekében kifejtett áldásos tevékenységében sok sikert és eredményt.

í. A Közgylés a régi vezetcségnek a felmentést megadja

5. Az új tisztikar-választás eredménye :

Vezetség :

Elnök : Dr. ak. Horusitzky Ferenc
Társelnökök: Dr. kand. Kertai György, Dr. Meisel János, Dr. ak.

Sztrókay Kálmán
Elnöki bizottság tagjai : Dr. kand. Balogh Kálmán, Dr. kand. B o g s c h

László, Dr. ak. P a n t ó Gábor
Ügyvezet elnök : Dr. kand. Lengyel Endre
Titkárok : Dr. B o d a Jen, Dr. D a n k Viktor, Dr. K r i v á n Pál, Morvái

Gusztáv
Vidéki választmányi tagok : B i r ó Ern (Nagykanizsa), Dr. ak. Földvári

Aladár (Debrecen); Dr. ak. Koch Sándor (Szeged), Dr. kand. Kovács Lajos
(Sopron), Dr. kand. Mezsi József (Szeged), Dr. kand. M i h á 1 1 z István (Szeged),
Dr. N e m e c z Ern (Veszprém), Dr. Sólyom Ferenc (Tatabánya), Dr. Vendel
Miklós akadémikus (Sopron), Virágh Károly (Pécs)
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Budapesti választmányi tagok : Dr. kand. Barnabás Kálmán, Dr. B a r t k ó
Lajos, B e n k Ferenc, B e s e Vilmos, Dr. kand. C s a

j á g h y Gábor, Dr. ak. C s.

Meznerics Ilona, Dr. C s i k y Gábor, F ü 1 ö p József kand., Dr. kand. J a n t s k y
Béla, Dr. J a s k ó Sándor, Dr. Kiss János, Dr. ak. K r e t z o i Miklós, Dr. K ö-

r ö s s y László, Dr. kand. M a
j
z o n László, Dr. N o s z k y Jen, Dr. ak. P a p p

Simon tiszt, tag, Dr. kand. S c h e r f Emil, Dr. kand. Schmidt E. Róbert, Dr. kand.
S z a 1 a i Tibor, Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikus, Dr. kand.
Szentes Ferenc, Dr. kand. S z é k y n é Fux Vilma, Dr. akad. Szörényi Erzsé-
bet, Dr. kand. Tasnádi K. András, Dr. ak. T o k o d y László, Dr. kand. Tömör
János, Dr. kand. V i g h Gyula, Venkovits István, Dr. ak. Vitális Sándor,
Dr. kand. Szebényi Lajos, Dr. kand. P a p p Ferenc

Horusitzky Ferenc elnöki zárszava :

Igen tisztelt Közgylés!

Nem kívánom most a meglepettet adni a Közgylés döntésével kapcsolatban,
mert Tisztiijitó Közgylésünk hosszú elkészít ideje alatt volt idm felkészülni arra a
megtisztel ,,veszedelem”-re, mely ez alkalommal reáni várhat.

Midn hálásan megköszönöm azt a bizalmat, mely ebbl a döntésbl tükrözdik
s mely nagy eldök tiszteletre méltó sora után, engem méltatlanul, a magyar geológia
második évszázadát járó tudományos társadalmi csúcsszervezetének az élére állított,

ezt a megtisztel feladatot csak azért merem jó reménnyel vállalni, mert Közgylésünk
nemcsak kiváló társelnököket és tisztikart állított mellém, hanem azon belül elnöki
bizottságot is. Társelnökeink együttmködésével, az elnöki bizottságrmk segítségével,
választmányunk tevékeny mellém állásával és Társulatunk összességének aktív munká-
jával, azt hiszem, minden biztosítéka meg lesz ennek, hogy szép távlatok felé vezethes-
sük Társulatunk néha ingadozó, de soha el nem merül hajóját. Párizs gályát ábrázoló
címerének jelmondata áll elttem : ,,Fluctuat nec mergitur” : ,,ha ingadozik is, de ej^

nem merül”. 1 10 éves Társulatmik mögött olyan tudományos és társadalmi erk állanak,
hogy hajónk nem szenvedhet hajótörést ! Nem utolsó biztosíték lehet ehhez legutolsó
elkészít választmányi ülésünk döntése, mely lelép illusztris elnökünk. Vad ász
Elemér kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudo-
mány Egyetem tiszteleti doktorának irányító támogatását a jövben is tartósan bizto-
sítani kívánja.

Választmányunk ezért a Közgylésnek Vadász Elemért örökös dísz-
elnökké való megválasztását javasolja.

Kedves kötelességemnek teszek eleget azzal, hogy els elnöki fxmkciómként, a
tiszteleti tagsági választáshoz hasonló módon közvetlenül teszem fel a kérdést a Köz-
gylésnek, hogy választmányxmk javaslatát elfogadja-e?

Határozatként mondom ki tehát Vadász Elemér örökös díszelnökké való
megválasztását, amire vonatkozó oklevelet majd más alkalommal fogjuk díszelnökünk-
nek átadni. Addig is engedje meg Vadász Elemér professzor, hogy ebben a min-
ségben is üdvözöljem, s kérem, hogy választásunkat elfogadva, hosszú tapasztalatait,

tudását és közismert, örökké fiatalos tudományos lelkesedését tlünk a jövben se

vonja meg.
Igen tisztelt Közgylés!
Minden tisztújító közgylés egy-egy kisebb-nagyobb fordulópontot jelent Tár-

sulatunk — s ami vele egy — a magyar geológia elrevezet útján. Mindenesetre új
színeket jelent a Társulatunk palettáján, amelyhez tartozó új korunk felvázolását

közösségünk az új elnöktl várja. Bizalmukat tiszttársaim nevében is újra megköszönve
és segítségüket kérve, kérem, hogy egyelre elégedjenek meg jószándékaimmal és azzal
az ígéretemmel, hogy szerény erim teljességével kívánom a rám váró feladat teljesíté-

sében megelégedésüket kiérdemelni. Programunkkal majd valamelyik jöv alkalommal
fogunk Társulatunk elé állni.

Közgylésünket, további indítványok és hozzászólások hiányában, ezzel az

Ígérettel zárom be.
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A jegyzék összeállításánál a következ folyóiratokat és kiadványokat vettiik figyelembe : 1

.

Abhandiungen dér Deutschen Akademie dér Wissenschaften, Klasse für Chemie, Geologie und Biologie
2u Berlin. — 2. Acta .Academiae Pedagogicae Agriensis (Egri Pedagógiai Fiskola Évkönyve), — 3. Acta
Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae, — 4. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Biologica,
Kova series, Szeged, — 5. Acta Universitatis .Szegediensis, Acta iUineralogica-l’etrographica, Szeged, —
6. Acta Technica Academiae .Scientiarum Hungaricae, — 7. Agrokémia és Talajtan, — 8. A Magyar Állami
Földtani Intézet Évkönyve, — 9. A Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztályának
Közleményei, — 10. A Jlagyar Tudományos .\kadémia Agrártudományi Osztályának Közleményei. —
1 1 . Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, .Sectio geologica, —
12. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio biologica, —
13. Annales Historico-Naturales Musei NationalisHungarici, Series nova, — 14, .Mithropológiai Közle-
mények, — 15. Áquila, — 16. Archeológiái Értesít, — 17. Bányászati Lapok, — 18. Bányászati Kutató
Intézet Közleményei, — 19. Bányászati Kutató Intézet Közleményei (idegennyelv kiadás), — 20. Buda-
pesti Mszaki Egyetem Központi Könyvtára, Mszaktudománytörténeti kiadványok, — 21. BionneTeHb
CoBera no CeflcMOJioruH,, AH CCCP, MocKBa, — 22. Eiszeitalter und Gegenwart, Öhringen—Württemberg,— 23. Élet és Tudomány, — 24. I'émipari Kutató Intézet Közleményei, — 25. I'olia Archaeologica, —
26. Geofisica pure e applicata, —27. Geofizikai Közlemények, — 28. Geoíogie Berlin,— 29. Geologické Prace,
Bratislava, — 30. Geologische Rundschau, Stuttgart, — 31. Gerlands Beitráge zr Geophy.sik.'Leipzig, —
32. Hidrológiai Közlöny. — 33. HaBecrun AKageMuu HayK CCCP, cepun reoaornMecKáa, MocKsa, —
34. HaBeCTUH BeurepCKoTo ropHo-HccneaoBaTeabCKoro HHCTUTyra, Byaaneuir, — 35. Karszt- és Barlang-
kutatási Tájékoztató, — 36, Kémikusok Lapja, — 37. Kohászati Lapok, — 38. Lexique .Stratigraphique
International, Paris, — 39. Magyar Tudomány, — 40. Mitteilungen des Ungarischen I'orschungsinstitutes
für Bergbau, Budapest (lásd 16. pont), — 41. Neues Jahrbuch für Geologie und Paláontologie, Monats-
hefte, Stuttgart, — 42. Publications of the Hungárián Research Institute fór Mining, Budapest (lásd 16.

pont), — 43. Természettudományi Dokumentáció, — 44. Természettudományi Közlöny, — 45. Vízügyi
Közlemények.

Rövidítések — Abréviations — CoKpameHun

R — összefoglaló, köt. — kötet, évf. — évfolyam, fz. — füzet, sz. — szám, old. — oldal, fr. —-

francia, or. — orosz, ang. — angol, ném. — német, ir.jk. — irodalomjegyzék.
I. Abh. d. D. Ak. d. Wiss, — 2. Acta Ac. Pedagog. Agriensis, — 3. Acta Geol., — 4. Acta Univ.

Szeged, Acta Biologica, ;
— 5. .Acta Imiv. Szeged. .\cta 5Iin. Petr., —i 6. Acta Technica, — 7. Agrokémia

és Talajtan, — 8. A 51. .4ll. Földt. Int. Évk., — 9. A 5IT.A Müsz. Tud. Oszt. Közi., — 12. A MTA Agrár-
tud. Oszt. Közi., — 11. .Annales I^niv. Budapest, Sectio geol., — 12. Annales Univ. Budapest, Sectio
bioi,, — 13. Annales Hist.Nat. Mus. Nat. Hung. — 14, Anthropológiai Közi. — 15. .Aquila, — 16. .Archeol.
Értesít, — 17, Bányászati Lapok, — 18. Bány. Kút. Int. Közi., — 19. Bány. Kút. Int. Közi. (idegen-
nyelv kiad.), — 20, Bpesti Msz. Eg5’. Közp. Könyvt., Mszaktud

_
tört. kiadv., — 21. BicjmereHb Co-

séra no CeHCMOJioruH, — 22. Eiszeitalter und Gegenwart, — 23. Élet és Tudomány, — 24. Fémipari
Kút. Int. Közi., — 25. Fólia Archaeologica, — 26. Geofisica púra e applicata, — 27. Geofiz. Közi., — 28.
Geologie. — 29. Geol. Práce, — 30. Geol. Rundschau, — 31 . Gerlands Beitráge z. Geopli5’sik, — 32. Ilidrl.
Közi., — 33. HaBecTun .AH CCCP, cep. reoJi., — 34. MsaecrnH Beur. ropuo-Hcc.n. Hhct., — 35. Karszt- és
Barlangkut. Tájékoztató, — 36. Kémikusok Lapja, — 37. Kohászati Laj)ok, — 38. Lexique ,Str. Int.,— 39. Magyar Tudomány. — 40. Alitteil. d. Ung. F'orschungsinst. f. Bergbau, — 41. Neues Jb. 5Ith. —— 42. Publ. Hung. Rés. Inst. fór Mining, •— 43, Természettud. Dokum., — 44. Természettud. Közi.,— 45. Vízügyi Közi.

Á cl á m L. ; A Balaton. — Le lac Balaton. — 03 . BajiaiOH. — Tennészettud. Közi.
I (88). évf. 1957. 151— 155. old,, 11 kép

Aujeszky L. : Kozmikus hatások a légkörben. — Influences cosmiques dans l’atli-

mosphére. — KocMnqecKne bjthhhhh b aTM0C({)epe. —- Természettnd. Közi.
I (88). évf. 1957, 97—102. old. 9 képpel
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A u
j
e s z k y L. : A légkör fizikája. Általános Geofizika III. — Physique de l’athmo- i

{

spliére. — <t>n3HKa aTMOC(J)epbi. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957, 286 old.
1

1 07 ábra

A u
j e s z k y L. et al. : A mesterséges holdak tudományos programja. — Le pro-

gramúié scientifique des limes artificielles. — HayHnaa nporpaMMa cnyrHHKOB.— Természettud. Közi. I (88). évf. 1957, 433—440. old. 3 ábra í

Bagó F. : A magyar bauxitbányászat helyzete. — La situation des miniéres hongroises
de bauxite. — PaapaöoTKa öoKCHTOBbix MecTopoiKflenHií b BenrpHH. — Bányászati
Lapok 90. évf. 1957, 3. sz. 161— 166. old. és 4—5. sz. 230—241. old. 16 ábra

Balkay B. : Kéregszerkezeti adatok a földtágulás kérdéséhez. — Somé geological 1

evidence conceming the problem of Earth expansion. — .IfaHHbie k Bonpocy
yBeuHMeHHH oöieMa Se.MJin.— Földt. Közi. 87. köt. 1957, 4. fz. 395—399. old. 4
táblázat, ang. R

Balkay B.—Láng G. ; Üledékföldtani vizsgálatok a Nagyvisnyó—Nekézseny
körüli karbon-permi rétegekben. — Sedimentpetrographische und tektonische
Untersuchungen in dér Gegend von Nagyvisny'ó (Upponyer Gebirge) Ungam. —
CeflHMeHTneTporpa(})HHecKHe HccjieflOBauHH b OKpecxHocTH cc. HaabBHUinbO—Hene-
iKCHb, B Ka.MCHHoyrojibHO-nepMCKHX OTUoiKeHHBx. — Földt. Közi. 87. köt. 1957, 1.

fz. 3— 18. old. 7 ábra, 3 táblázat, ném. R
Balkay’ B.—Láng G. : Sedimentological and structural investigations in the

area of the Xagy’visnyó—Nekézseny railway line, NE Hímgary. — flerpo-

rpatj)HHecKHe h xeKTOHUMecKHe uccjieflOBanHH na xeppHxopnn >Kejie3HOflopo>KHOH:

xpaccbi, CB-BenrpHH. — Annales Univ. Budapest. .Sectio geol. I, 1957, redigit L.
Egyed, Tankönyvkiadó, Budapest 1957, 5— 11. old. 4 ábra

B a 1 1 e n e g g e r R. et al. : A VI. Nemzetközi Talajtani Kongres,szus ismertetése. —
Le VI. Congrés International de Pédologie. — Oxwex o VI. MewayHapoAHoro
Cb63Aa noMBOBefleuHH. — A MTA Agrártud. Oszt. Közi. XI., 1957, 359—393. old.

Ballenegger Róbert 75 éves (diGleria János). Agrokémia és Talajtan,
6. köt. 1957, 2, 97—98. old.

j

Ballenegger R. : A talajkutatás múltja Magyarországon. — L’histoire des re-

cherches pédologiques en Hongrie. — Mcxopun noHBOBegeHMH b BenrpHH. —
A MTA Ágrártud. Oszt. Közi. XI., 1957, 1

—6. old. i

Balogh K. lásd Lexique Stratigraphique International

Bárdossy Gy’. ; TeonornH óoKCHxoBbix Mecxopo>KAeHHH Beurpun. — Magyarországi
bauxittelepek földtana. — Geologie des gites de bauxite en Hongrie. — Ma-
BecxHH AH CCCP, cep. reojx. 1957, 9, 3— 18.

Bárdossy Gy. : Statisztikai módszerek alkalmazása a földtanban. — Application
of statistical methods in geology. — flpuMeneHHe cxaxHCXHgecKHX chocoöob b:

reoJiornH. — Földt. Közi. 87. köt. 3. fz. 1957, 325—342. old. 11 ábra, 3 táblá-

zat, or. ang. R

Bárdossy’ Gy. : Csigamaradvány’ a nagykovácsi agyagos bauxitból. — Restes de
Gastéropode dans la bauxite argileuse de Nagykovácsi. — OcxaxKH racxponofla

H3 rjTHHHCxoro öoKciixa c. HaabKOBagH. — Földt. Közi. 87. köt. 4. fz. 1957, 454.

old. 2 ábra

Bárdossy Gy’. : A Szc és Ny’irád környéki bauxit. — Dér Bauxit dér Umgebung
von Szc und Nyirád. — Bokchxh oKpecxHOCXH cc. Ceu h Hnpaa. — A M. Áll.

Földt. Int. Évk. 46. köt. 3 (záró) fz. 1957, 433—454. old. 4 ábra ném. or. R

Barna J. : A Mád—Koldu-i bentonit tulajdonságai bányászati felhasználás szem-
pontjából. — Caractéristiques des bentonites de Mád—Koldu, du pomt de vue
de leur utilisation dans l’industrie miniére. — CBOíícxBa öenxoHHxa wecxopo>K-
aeHHH Mag—Konay c xohkh apeHHH HcnoabaoBauHH b ropnoH npoMbiuiaeHHOCXH. —
Bányászati Lapok 90. évf. 1. sz. 1957, 42—50. old. 11 ábra
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Barnabás K. : Bauxitföldtani kutatások Magyarországon 1950—54 között. —
Bauxitgeologische Untersuchungen in Ungarn in den Jahren 1950—54. — B9K-
CHToreonornHecKne nccnegOBaHHH b BeHrpnn b TegeHne 1950—54 rr. — A M. Áll.

Földt. Int. Évk. 46. köt. 3. (záró) fz. 1957, 391—407. old. 1 térkép, 1 táblázat,

ném. or. R
Barnabás K. : A halimbai és nyirádi bauxitterület földtani kutatása. — Geolo-

gische Untersuchxmg des Bauxitgebietes von Halimba und Nyirád. — PeoJiorH-

necKHe HccnegoBaHMH na öokchtoboh reppHropnn b panoHax cc. XaaHMöa h
Hupag. — A M. Áll. Földt. Int. Évk. 46. köt. 3. (záró) fz. 1957, 409—431.

old. 5 ábra, 2 melléklet, ném. or. R
Bárt a Gy. : Földmágnesség. Általános Geofizika II. — Magnétisme terrestre. —

SeMHofi MarneTHaM. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957, 192 old. 101 ábra

B a r t a Gy. : On the variations of gravity. — HaMeneHUH cnabi THwecTu. — Annales
Univ. Budapest, Sectio geol. I, 1957, 13— 19. old. 2 ábra

B a r t a Gy. : A Nemzetközi Geofizikai Év. Elzmények és néhány feladat. —
L’Année Géophysique Internationale. Préparations et quelques taches. — Mew-
gynapoanbiH reo$H3HHecKHÍí Fog. FIogroroBKa h HeKOTopbie^aagagH. — Természet-
tud. Közi. I (88). évf. 1957, 145— 150. old. 12 ábra és kép

B a r t a Gy. : A földmágneses tér évszázados változásáról. —• On the secular variation
of the geomagnetic field. — 0 BeKOBOH BapHaimn reo.MapHHTHoro nonn. — Geo-
fiz. Közi., VI. köt. 1—2. sz. 1957, 9—27. old. 7 ábra, 2 táblázat, ang. R

B a r t a Gy.—B éli B.—E gyed L.—F 1 ó r i á n E.—S o m o g y i A. : Nemzetközi
Geofizikai Év. —

- L’Année Géophysique Internationale. — MoKgynapogHbiH
Feo4)H3HqecKHÍí Fog. — Magyar Tudomány 1957, 1—4. sz. 71—86. old.

B a r t a Gy. : Report on the geomagnetic and telluric researches carried out in Hungary
dming the period of 1954—57. — Othct 0 reoMarneTHHecKHx h reggypHHecKHX
HCcgegOBaHHHX, npoBegeHHbix b BeHPpnH b regeHHe 1954—57 pp. — Acta Tech-
nica, XVIII, 1957, 161— 166. old. 1 ábra

B a r t a Gy. : A földmágneses tér változása a Kárpát-medencében. — Variations of

the geomagnetic field in the Carpathian basin. — BeKOBbie BapnauHH reoMar-
HHTHOPO nogg B öacceHHe KapnaroB. — Geofiz. Közi. VI. köt. 1

—

2. sz. 1957,
3 ábra

Béli B . : Main results of meteorological research done in Hungary during the years
1954—56. — OcHOBHbie peaygbiaTbi MereopojiorMMecKoro HccaegoBaHHH b BenrpHH
B TeneHHe 1954—56 rr. — Ácta Technica, XVHI, 1—2, 1957, 133— 160. old.

Bendefy L. : Európa legsibb bányája Lovason. — La plus ancienne carriére
d’Europe á Lovas. — ÉpeBHehuiHÜ Kappbep Eaponbi b JloBain, BeHppuH. — Bányá-
szati Lapok 90. évf. 1957, 4—5. sz. 251—252. old. 5 ábra

B e r g h Á.—G e d e o n A. Z. T.—S t e g e n a L. : The geochemical investigation
method utilizing the heavy metál content of running waters. — O reoxHMHgec-
KHM cnoco6e pesBegOK, ocHOBbiBaiomeMCH na cogep>KaHHn THweabix .MeraggoB b

TCKyHHX BOgax. — Acta Geol., IV, 3—4, 1957, 3 ábra, 3 táblázat, or. R
Bertalan K. : Bauxitkutatás Fenyf, Csesznek és Dudar környékén. — Bauxit-

schrfung in dér Gegend von Éenyf, Csesznek und Dudar. — PasBegKH na
60KCHT B OKpecTHOCTHX CC. <I>eHe(J)e, Mcchck h ÉyAap- — A M. Áll. Földt. Int.

Évk. 46. köt. 3. (záró) fz. 1957, 455—470. old. 1 ábra, 1 melléklet és 1 térkép

Bisztricsány E. : Determination of the magnitude equation fór Budapest. —
OnpegejiCHHe OTHOCHigerocH k r. ByganeiuT ypaBHemiH BeangnHbi. — Acta Geol.,
IV, 3—4, 1957, 477—479. old. 1 ábra, or. R

Bisztricsány E.—C s o m o r D. : Az 1 956. január 1 2-i földrengés mikroszeizmikus
adatainak feldolgozása és a Föld kérgének felépítése a Magyar medencében. —
Working up of microseismic data conceming the earthquake of January 12, 1956,
and the structure of the earth’s crust in the Hungárián basin. — OpaöoTKa
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MHKpOCCHCMHHeCKHX flaHHblX, OTHOCHmHXCH K SeMJlCTpHCeHHHM, npOH311ieaiIIHM B; C‘

12-oro HHBapH 1956 r. h cxpyKTypa aeMHOÍí Kopbi b BeHrepcKOM öacceííHe. — Geofiz.
Közi. VI, 1

—2. sz. 1957, 3 ábra, ang. R K'

B o d a J. : Stratigraphische Auswertung fossiler Ostracoden aus Ungam. — CrparH- '!

rpatj)HMecKaH oueHKa HCKonaeivibix OcrpaKoa na BcHrpHH. — Annales Univ. Buda- i

pest. Sectio geol. I, 1957, 21—24. old. 2 diagram, 2 ábra .1

Bd a J. : Ostracoda-faunák változásai a Magyar-medence neogén fejldéstörténeté- n
ben. — The variations of Ostracod faunas in the Neogene evolution of the Hun- I

garian basin. — MaMeneHHH (J)ayHbi OcrpaKoa b neoreHOBOH sbojiiouhh BenrepcKorO'
öacceuHa. — Földt. Közi. 87. köt. 4. fz. 1957, 419—424. old. 4 ábra, ang. R

|

Bogsch L. : slénytani munkamódszereink hiányosságai. — Imperfections de nos
|

méthodes paléontologiques. — HeaocTaTKn najieoHTonorHgecKnx cnocoöoB. — j

Földt. Közi. 87. köt. 1. fz. 1957, 85—98. old.
i,

|l

Bogsch T. ; Eme fossile Synoekie aus dem ungarischen Miozán. — 06 oflHOÜ hcko-
|i

l

nacMOH cuHOCKHH. — Annales Univ. Budapest. Sectio geol. I, 1957, 25—31.
!|

old. 5 ábra i

C z e k e E. : A magy'arországi geoniechanikai megfigyelések a geotektonikai irodalom I

nagy beszámolójában. — Observations géomechaniques en Hongrie vues pár la
i

littérature géotectonique. — reoMexanugecKiie HaOjnoflemiH b Beurpun b cBere
j

reoreKTOHimecKOH jiHTeparype. — Bányászati Eapok 90. évf. 1957, 3. sz. 190—
194. old. 3 ábra

Czike K.—Fodor-Csányi P. : Studies on the deutérium oxide content of
water samples from oilfields. — Onpeflejienue coaepnouHH okhch geüTepuH b; i

npoÖax Boflbi, B3HTHX B He(J)THHbix paüoHax. — Acta Geol., IV, 3—4, 1957,. 1

331—339. old. 1 ábra, 3 táblázat, or. R !

,
I

Czike K.—P' odor né Csányi P. : Kolaj lelhelyek vizmmtáinak deutérium-
|

oxid tartalma. — Deuteriumoxidgehalt dér Wasserproben von Erdölvorkommen. I— Coaep>KaHiie okhch aeHiepnH b npo6ax boah, bbhthx na MecropowaeHHHX ^

He(J)TH. — Hidrol. Közi. 37. évf. 3. sz. 1957, 245—248. old. 1 ábra, 3 táblázat,
i

or. néni. R I

CzirákyJ. : A hévizi tónieder felmérése és változásának vizsgálata. — The Héviz
1

laké, its survey and changes. — IlpoMep pycjia 03. XeBiia h uccaeaoBaHHe erO' 1

H3MeHeHHH. —Hidrol. Közi. 37. évf. 1. sz. 1957, 77—85. old. 12 ábra, or. ang. R ,

Csajághy G. : A Maros iszapjának vizsgálati eredményei. — Results obtained in

the course of the investigation of the md of the river Maros. — PeayjibTaTbi i

HCCJieflOBaHHH HJia p. Ma'pom. — Hidrol. Közi. 37. évf. 3. sz. 1957,239—243. old. ^

or. ang. R

Csajághy G.—E in s z t M.—S z e p e s i K. : A hazai bentonitokról. — On Hun-
|

garian bentonites. —- 06 OTenecTBeHHbix 6eHT0HHTax. — F'öldt. Közi. 87. köt. i

3. fz. 1957, 274—283. old. 2 ábra, 4 táblázat, ang. R

Csajághy G. : A gyógyiszapok kémiai és fizikai tulajdonságai. — Propriétés chimi-
cpies et physiques des vases médicinales. — XnMunecKne h (j)H3HHeci<He cBOHCTBa
jiegeÖHbix HJiOB. — Magyarország ásvány- és gyógyvizei. Szerk. dr. Schulhof Ödön,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957, 963 old. (631—697), 201 ábra, ir. jk.

Cseh Németh J. : Földtani vizsgálatok a Zala baloldali teraszterletén. — Geo-
logische Untersuchungen aus dem Imken Terrassengebiet des Zala-Flusses, West-
ungam. — Peoji. uccjiCAOBaHiiH Ha TeppuTopiin reppaccoB h pcKH 3ajia, BcHPpHH.— Földt. Közi. 87. köt. 2. fz. 1957, 173— 184. old. 4 ábra, ném. R

Csepreghyné Meznerics I.—S e n e § J. ; Neue Ergebnisse dér stratigraphi-

schen Untersuchungen miozáner Schichten in dér Sdslovakei und Nordungarn. —•

— HoBbie peayjibTaxbi cxpaxurpaijiHMecKHX HccjieAOBaHHií MHopeHCKHx cjiocb b
K)>khoh CaoBaKHH h CeBepHoií BeurpuH. — Neues Jb. Geol. Pál. Mh. 1957, 1, 1

—
13. old. Stuttgart, 1 ábra, 1 táblázat
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Csepreghyné Meziierics I. lásd Lexique >Stratigraphique International

C s i k y G. : A Föld kolajtermelésének és készleteinek alakulása a második világháborír

óta. — I<e développement de la production de pétrole mondiale et la situation

des réserves depuis la deuxiéme guerre mondiale. — PasBHTne flObWH h aana-

COB ne(})TH Bcero Mnpa b nepnoae nocae BTopoií mhpoboh bohmbi. — Bányászati
Lapok 90. évf. 1957, 1. sz. 55—61. old. 5 ábra, 1 táblázat

C s i k y G. : A szuezi háború és a kolaj. — La guerre de vSuez et le pétrole. — Cyec-
CKaa BOiÍHa n ne(j)Tb. — Bányászati Lapok 90. évf. 2. sz. 1957, 137— 139. old,

1 ábra

C s i k y G. : Izrael, a legfiatalabb közelkeleti kolajállam. — Israel, le plus jeune état

de pétrole dans le Proche-Orient. — Mapaeji, caMoe MOJioaoe rocygapcTBo He({)Tn

B BansKOM BocroKe. — Bányászati Lapok, 90. évf. 2. sz. 1957, 139— 140. old.

1 ábra

C s i k y G. : A Kuwait-i és semleges övezetbeli újabb kolajkutatások eredményei. —
Les résultats des prospections á pétrole de Kuwait et la zone neutre. — Peayab-
rarbi pasBeflKU no ne({)TH b KyBaur n b neBTpaabHoíí aone. — Bányászati Lapok
90. évf. 2. sz. 1957, 140. old. 1 ábra

Csiky G. : Az ríj perzsa kolaj. — La nouvelle Imiié minérale de Persie. — HoBoe
He(J)THHoe MecTopoiKaeHHe b Ilepcmi. — Bányászati Lapok 90. évf. 3. sz. 1957,
208—209. old. 1 ábra

Csiky G. : A Föld 1956. évi kolajtermelése. — La production de pétrole dn inonde
en 1956. — ffoöbwa He(})TH b Miipe b 1956 r. — Bányászati Lapok 90. évf. 6. sz.

1957, 344. old.

Csiky' G. : A Föld kolaj készletei. — Les réserves de pétrole du nionde. — Peccypcbi
ne(j)TH SeMaH. — Bányászati Lapok 90. évf. 10— 11. sz. 1957, 570—572. old.

1 táblázat (

Csiky G. : A 100 esztends román kolajipar. — Le Centenaire de l’explöitation
d’huile minérale en Rounianie. -— 100 aer pyMbiHofi ne(j)THHOH npoMbiuiaenHOCTU. —
Bányászati Lapok 90. évf. 12. sz. 1957, 624. old.

Csiky G. : Kolajkutatás Szíriában. — Prospection de pétrole en Sy^rie. — PasBegKa
na He(j)TH b Cnpiin. — Bányászati I^apok 90. évf. 12. sz. 1957, 631—633. old.

Csillag P. : Bauxitnyoniok az Aggtelek—jósvafi niészkfennsikon. — Bauxit-
spuren am Kalksteinplateau von Aggtelek—^Jósvaf. — Caegbi öoKCura na
naocKoropbe ArrreaeK—PioiiiBa(j)e. — A M. Áll. P'öldt. Int. Évk. 46. köt. 3. (záró)

fz. 1957, 471—475. old. 1 ábra, ném. or. R

Csömör D. lásd Bisztricsány E.

Darányi F. : Adatok az Ajka környéki kréta kifejldéséhez. — Données sur le

développement du Crétacé dans l’entourage de Ajka. — AanHbie k McaoBbiM
orao>KeHHHM b okpccthocth AÚKa. — Bányászati Lapok 90. évf. 4—5. sz. 1957,
253—256. old.

H. De á k M. : A magyarországi bauxit pollenvizsgálata. — Pollenuntersucbungen
aus ungarischen Bauxiten. — IlbiJibueBbie HCCJTeflOBamiH öokchtob Benrpiin. —
Földt. Közi. 87. köt. 1. fz. 1957, 24—29. old. 5 tábla, 1 táblázat, ném. R

Dér I. : Egercsehi környéki riolittufák vizsgálata. — Studies on rhyolite tuffs around
Egercsehi, NE Hungary. — MayacHHe pnojiHTTy(j)OB b OKpecxHocTn c. BrepnexH. —
Földt. Közi. 87. köt. 3. fúz. 1957, 343—345. old. 2 ábra, ang. R

D ombai T. : Elöljáróban. -— Introductory. — BBegeHne. — Geofiz. Közi. VI,
1—2, 1957, 3—8. old. ang. R

Domony A. : A világ bauxit-, timföld-, aluminiumipari helyzetének áttekintése. —
La production de bauxite, térré alumineuse et d’aluminium du nionde. — Oöaop
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MnpoBoro nojiowcHHH npoHSBOACTBa 6okcht3, raHHOBCMa H aaiOMHHHH. — Kohászati t

Lapok, 90. évf. 3. sz. 1957, 130. old.

Drubina Magda lásd S z a b ó n é

ifj. Dudich E. : A ,,briozoás” és ,,budai” márga viszonyának újravizsgálatáról. — '

j

Neuerliche Untersuchungen in Bezug auf das Verháltnis zwischen ,,Bryozoen”-
und ,,Budaer”-Mergel. — 0 hobom nayqeHHH cbh3w MOKgy «MuiaHCKOM» h «6yAaH-

}

HOM» Mepreae. — Földt. Közi. 87. köt. 2. fz. 1957, 211—214. old. 1 ábra,
i

ném. R
Egyed L. ; Investigations on the interior of the Earth. — MccjreaoBaHHH no

BHyrpeHHeivi crpoeHnn Scmjih. — Annales Univ. Budapest, Sectio geol. I, 1957,
37—77. old. 19 ábra

Egyed L. : A new method of average density determination. — Hobuh mctoa A-oh
onpeAeaeHHH cpeAHen n/ioTHocTH. — Annales Univ. Budapest. Sectio geol. I, 1957,

|

33—36. old. 4 ábra

Egyed L. : A new dynamic conception of the internál constitution of the Earth. —
EHHaMHgecKaH MOAcab SeMnn. — Geologische Rundschau, 46, 1957, 101— 121.

old. 9 ábra

Egyed L. : The role of tectonics and morphology in the development of the drainage-
pattem. —• Poab TeKTOHHKH n Mop(j)OJiorHH b paaBHTnn peHHOii ccth. — Gerlands
Beitráge zr Geophysik, 66, Heft 4, 1957, 271—273. oid. Leipzig, 1 ábra

Egyed L. : The change of the Earth’s dimensions determined from paleogeogr aphica
data. — HaMeneHHH oöiCMa Scmjih, onpeAeJiennbie h3 najieoreorpa^HHecKnx Aannux I

— Geofisica púra e applicata, Milano, 33, 1956, 42—48. old. 2 táblázat, 3 ábra

Egyed L. : Új elmélet a Föld szerkezetérl és fejldésérl. — Nouvelle théorie de la

structure et évolution de la Térré. — HoBaa xeopHH CTpyKxypbi h 3bojih)uhh

3eivmH. — Természettud. Közi. I (88). évf. 1957, 164— 167. old. 4 ábra

Egyed L. : A kéregmozgások okai és a magyarországi kéregmozgások. — On the
causes of niovements in the earth’s crust and on the crustal movements in Hungary.

ripUHHHbl ABHWeHHH 3eMH0H KOpbl H ABHWCHHH KOpbl B BeHPpHH. Geofiz.

Közi. VI, 1—2, 1957, 47—52. old. 4 ábra, ang. R -

Egyed L. : A földi mágneses tér kapcsolata a föld bels szerkezetével. — The magnetic
field and the internál structure of the earth. — PeoMarnHTHoe nne h Bnyipen-

]

nan crpyKrypa SeiviaH. — Geofiz. Közi. VI, 3—4, 1957, 3—8. old. 1 ábra, ang. R

Egyed L. : Investigations on seismology and the physics of the interior of the earth,

in Hungary, 1954— 1956. — MccaeAOBaHHH no cencMOJiornH n 4>b3hkh 3e/vuin b
BenrpHH, b TegenHe 1954—1956 rr. — Acta Technica, XVIII, 1

—2, 1957, 123—
131. old.

Egyed L. : Vízfolyások, morfológia és tektonika kapcsolata. — The role of tectonics
in detennining watercourses. — PoJib TCKTOHnKH b onpeAejiennH TenennH boabi. —
Földt. Közi. 87. köt. 1. fz. 1957, 69—72. old. 2 ábra, ang. R

Egyed L. : AHHaMHAecKan MOACJib Bcmjih. — Dinamikus földmodel. — A dynamic
Earth model. — BiojuiexeHb CoBCxa no CencMonornn, AH CCCP, JVs 6, 1957,
52—58. old. 6 ábra, 1 táblázat

Eg y ed L. : Mexann3M BoannKHOBennH rnyöoKnx aeMJiexpHcenHH (npeABapnxenbHoe
coobinenne). — The mechanism of deep-focus earthquakes. — Broajiexenb CoBexa
no CencMononni, AH CCCP, JNg 6, 1957, 89—95. old. 3 ábra

Egyed L. lásd B a r t a Gy.

E m s z t M. lásd C s a
j á g h y G.
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Erdélyi J.—K o b 1 e n c z V.—T o 1 n a y V. : Einige neue Mineralvorkommen
aus dér Erzschürfung von Nagybörzsöny (Deutschpilsen). — HoBbie MHHCpajiH

H3 pygHHKa HaAböepwcHb. — Acta Univ. Szeged., Acta Min. Petr. X, 1957,

3—13. old.

Erdélyi J.
—Köb len ez V.—Tolnay V.: A nagybörzsönyi agyagásvány és

az ércesedés néhány újabb kisérásványa. — The clay mineral accompanying
the Nagybörzsöny re and somé new mineral occurrences at Nagybörzsöny. —
rjiHHHCTbie MHHepajiH H3 Top Haflb6ep>KeHb h HCKOTopbie aKueccopHbie MHHepajiH

opyfleHeHHH. — Földt. Közi. 87. köt. 4. fz. 1Q57, 400—418. old. 1 ábra, ang. R

Erdélyi J. lásd Szádeczky-Kardoss E.

Fodorné Csányi P. lásd C z i k e K.

Földváriné Vogl M.—K liburszky B. : Gyors termikus elemz készülék.
— Apparat für thennische Schnellanalyse. — flpuSop ana ycKopeHHoro repívm-

MecKoro anaanaa. — Kémikusok Eapja, 12, 1, 1957, 19—22. old.

Földváriné Vogl M.—K liburszky B. : Garat zr thermischen Differenzial-

Schnellanalyse. — ripHop fljia ycKopeHHoro repMUHecKoro anajiHaa. — Geologie,

Berlin, 6, 5, 1957, 542—548. old.

Földvári A.; A Bakony és a Velencei-hegység löszérl. — Über die Lösse des
Bakonywaldes und des Velencer Gebirges. — O aecce rop BaKOHb u BejrcHue. —
Földt. Közi. 86. köt. 1956, 351—356. old.

F* ö 1 d V á r i A. : Egy új magyar karbonkori tájkép-rekonstrukció. — Une nouvelle
reconstruction du paysage du Carbonifére pár un peintre hongrois. — Pckoh-
CTpyKUHH KapöOHHoro jiaHama(t)Ta seurepcKOM xyaowHUKOM. — Földt. Közi. 87.

köt. 4. fz. 1957, 452—453. old. 1 kép

F ü 1 ö p J. lásd Lexique Stratigraphique International

G á 1 f i J.
—S t e g e n a E. ; Tiefenreflexionsversuche in Ungarn zum Stúdium dér

kontinentalen Aufbauung. — klccneaoBaHHH no oTpaweHHHM öonbuioü rayöuHbi b

BenrpHH c nejibio nayaeHHH KOHTHHeHTaabHon crpyKTypbi. — Geologische Rvmd-
schau, 46, 1957, 26—29. old. 9 ábra, 2 táblázat

G á 1 f i J.— Stegena E. : Szeizmikus reflexiós méréssel meghatározott néhány
adat a földkéreg magyarországi részérl. — Somé data obtained with seismic
reflexión measurements concerning the Hímgarian part of the Earth’s crust. —
XlaHHbie 0 cencMHHecKHX H3MepeHHHX, othochuíiixch k BenrepcKon gacTH scmhoh
Kopbi. •— Geofiz. Közi. VI, 1

—2, 1957, 53—60. old. 8 ábra, ang. R
G á n t i T. : A barlangok keletkezésének kémiai vonatkozásai. — Chemical aspects

of cave formation. — Chemische Beziehungen bei dér Höhlenbildung. — Xiimh-
gecKHe oTHouieHHH oöpaaoBaHHH neuiep. — Hídról. Közi. 37. évf. 3. sz. 1957,
285—288. old. 2 táblázat, néni. ang. R

G á n t i T. : A naszályi karszt. — Dér Karst im Naszály. — Kaper ropbi Hacajib. —
Hídról. Közi. 37. évf. 4. sz. 1957, 380—384. old. 7 ábra, néni. R

G á n t i T. : Pisolites and pisolitelike formations. — flHaojinTbi u nH30JiHT0BHAHbie
(jiopMauHH. — Acta Univ. Szeged. Acta Min. Petr. X, 1957, 15— 18. old. 5 ábra

Géczy B. : Az Ammonites váz és lágytest viszonyáról. — Zusammenhang zwischen
elem Skelett und den Weichteilen bei Ammoniten. — CBH3b MeiKay CKejieiOM h
MHPKoro rejia y Am.mohhtob. — Földt. Közi. 87. köt. 3. fz. 1957, 348—349. old.

Gedeon A. Z. T. lásd B e r g h Á.

Gedeon T. : Correlation between the crystal structure of dolomité and its aptness
to magnesium recovery. — 3aBncnM0CTb Meway KpucTaajumecKOÜ crpyKTypoH h
(})pn3yeM0CTbK) AoaoMHxá. — Acta Technica, XVHI, 3—4, 1957, 339—348. old.
5 ábra, ném. fr. or. R

3 Földtani Közli ny
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Gedeon T. : Mágnézixnnszinitési kísérletek magyar dolomitokból. — Magnesium-
Reduktionsversuche aus imgarischen Dolomitén. — MccjieflOBaHHH no Boccra-
naBaenuK) Marnna na BenrepcKnx aonoMHTOB. — A Fémipari Kutató Intézet
Közleményei I. köt. 1956, 293—318. old. 17 ábra, or. ném. R

Gedeon T. : Az aktiv bauxit. — La bauxite active. — Akthbhbih 6okcht. — Élet és
Tudomány. XII. évf. 23. sz. 1957. 715. old.

‘

Gedeon T.
: Japán timföldipara. — La production de térré alumineuse du Japon. —

npOHSBOflCTBO rjiHHoaeMa b Hhohhh. — Kohászati Lapok 90. évf. 3. sz. 1957, i

139. old.

G é m e s i J. : Piezoelektromos kristályok. — Cristaux piesoelectriques. — Ilbeao-
ancKTpHHecKHe KpHCTajuibi. — Természettud. Közi. I (88). évf. 1957, 205—211.
old. 14 ábra

G ö b e 1 E. : Az ÉNy-i Bakonyban végzett fúrási kutatások földtani eredményei. —
Geologische Ergebnisse dér im NW-lichen Bakonygebirge durchgeführten Bauxit-
schürfungen. — reo.n. peayjibraTbi öypoBbix paaBeaoK, npoBeaenHbix b ceBepoaanaa-
Hoíí nacTH rop BaKOHb. — A M. Áll. Földt. Int. Évk. 46. köt. 3. (záró) fz.
1957, 477—488. old. 1 melléklet, 1 térkép, 1 táblázat, ném. or. R

Grasselly Gy. : Electrographic examinations of pulverized re samples and re
concentrates. — SneKTporp. iiccaeflOBannH na nbuiHbie oöpaaubi pya n KonpenTpa-
TOB. — Acta Univ. Szeged. Acta Min. Petr. X, 1957, 25—32. old. 1 ábra, 1

táblázat

Grasselly Gy. : Laboratory equipment fór electrographic examinations. — Jlaöopa-
Topubie HHCxpyMeHTbi fljTH ojieKTporp. HccnepoBannH. — Acta Univ. Szeged. Acta
Min. Petr. X, 1957, 19—23. old. 4 ábra

Grasselly Gy.—K livényi E. : Method fór the determination of the mineral
composition of sedimentary manganese oxide ores on the basis of their thermal
properties. — Meroa onpeaejiennH Munepajibnoro cocTasa ocaaoMHbix Mapranaesbix

pya na ochobc hx repivia.ibHbix cboííctb. — Acta Univ. Szeged. Acta Min. Petr.

X, 1957, 33—46. old. 1 táblázat, 4 ábra

G r e g u s s P. ; Új Laurinoxylon faj Magyarországról. — Eine neue Laurinoxylon-Art
aus Ungam. — HoBbiíí bha JlaypnHOKCnaoH na BenrpnH. — Földt. Közi. 87.

köt. 2. fz. 1957, 218—223. old. 1 tábla ném. R

Greguss P. : Marginal ray parenchyma in Araucariaceae and in Podocarfaceae. —
napeHxnivia nepn^epunecKoro Jiyna b Araucaraceae n b Podocarpaceae. — Acta
Univ. Szeged. Acta Biologíca, III, 1—2, Szeged, 1957, 15— 17. old. 2 kép

Greguss P. : Ein Lignit aus dem Miozán von Rixhöft und einige wichtige Beobach-
tungen an einem ,,Knorria”Stamm. — Bypoyrojib h3 MnoneHa r. Phkctxc^t h
HaöjTiofleHHH Ha ctbojibi aepeaa KnoppuH. — Abh. d. D. Ak. d. Wiss. zu Berlin,

1957, Nr 3, 1957, 3—16. old. 3 tábla

G r o s s z Á. : Üledékföldtan! vizsgálat a komlói liász kszénösszlet néhány medd
kzetén. — Sedimentpetrographische Untersuchung dér flözleeren Zwischen-
schichten im Steinkohlenrevier von Komló. — OcapoHHonexp. HCcaeflOBaHUH na
HCMbix ropHbix nopopax b yroJibHbix Mecxopo>KíieHHHx c. Komjio. — Földt. Közi.

87. köt. 2. fz. 1957, 154— 164. old. 3 ábra, 4 táblázat, 1 tábla, ném. R

Gyrffy D.: Geomorfológiai tanulmányok a Káli-medencében. — Geomorpholo-
gische Untersuchungen im Káler Bassin. — reoMop(})OJiorHHecKHe HCCJieAOBaHHH b
öacceiíHe Kan. — Földr. Ért. VI, 3, 1957, 265—302. old. 10 ábra, 4 kép, or.

ném. R

Haraszty Á. : Die mikroskopischen Untersuchungen dér Xylite von Hidas. —
MnKpocKonHHecKHe nccaeAOBaHHH na KCHaaxax h3 Xhaaiu. — Annales Univ. Buda-
pest. Sectio biologica. I. 1957, 71—87. old. or. R
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Hédervári P. : A hold tágulásának morfológiai bizonyitékai. — Morpliological
proofs of the expansion of the moon. — Mop(J)OJiornMecKne flOKasarejibCTBa yee-

jiHBeHHH oÖTjeMa jiyHbi. Geofiz. Közi. VI. 3—4, 1957,. 9— 17. old. 10 ábra, ang. R

Heinzely E. : A visegrádi Duna-táj. — Les environs du Danube á Visegrád. —
OKpecTHOCTH p. HyHan y c. Bumerpafl. — Természettud. Közi. I (88). évf. 1957,

459—463. old. 1 1 ábra és kép

H errmann M. : Schwennineralien desSedimentmaterialsder Pesk-und dér Petényi-
Höhle. — Tnwejibie MHuepajin ocaaoHHoro MarepHa.na nemep rieujKe ii hm. nerenbn.
— Fólia Archeologica VIII, 1956, 12— 13. old. 1 táblázat

Herrmann M.—K r e t z o i M.—V értés L. : Neuere Forschímgen in dér Ján-
kovich-Höhle. — Hosbie uccjieaoBaHUH b iiemepe hm. ^hkobhh. — Fólia Archaeo-
logica 9, 1957, 3—23. old.

Herrmann M.: A Mecsekhegység és pereme pannóniai homokjainak mikromine-
ralogiai vizsgálata. — The micromineralogical exammation of the Pannonian
sands of the Mts. Mecsek and its borders. — MHKpoMHHepajionmecKoe hccjicao-

BaHHe naHHOHCKHX necKOB b ropax MeneK. — Annales Hist. Nat. Mus. Nat.
Hung. VIII, 1957, 23—29. old. 4 táblázat, ang. R

Herrmann M. ; A komlói andezitterület iijabb vizsgálata. — A newer exammation
of the andesite area of Komló. — Hosoe HCCJiCAOBaHue aHAesHTOBoií reppuTopn,
Komao. — Annales Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. VHI. 1957, 31—42. old. 5 ábra
táblázatok, ang. R

Herrmann M. lásd Jánossy D.

Hornsitzky F. : Telegdi Roth Károly emlékezete. — En mémoire de
Károlv Telegdi Roth. — B BOcnoMUHAHue o K. Te.nerAH Por. — Földt. Közi. 87.

köt. 3'. fz. 1957, 247—253 old. 1 kép, ir. jk.

Horusitzky F. lásd Lexique Stratigraphicjue International

Horvai A. ; A vasasi gömbkszén. — Le charbon sphérique de Vasas. — C(})epH-

necKHÍí yroAb h3 MecTopowACHHH Bauiam. — Bányászati Lapok 90. évf. 1. sz.

1957, 52—54. old. 1 ábra

H o r V á t h J.
—H o r v á t h L. ; A budapesti termál gyógyvizek összefüggése. —

Über einen Zusammenhang zwischen den Thermal-Heilwásseni in Budapest. —
CBH3b MOKAy TepMaAbHO-AeneÖHbiMH B0A3MH B T. ByAarieujTe. — Hidrol. Közi. 37.
évf. 3. sz. 275—284. old. 5 ábra, or. ném. R

I m r e h J. : A cölesztin újabb elfordulása Koppándon. — A new occurrence of coe-
lestine at Koppánd, Transsylvany. — HoBoe MecroHaxo>KAeHHe HenecTUHa b c.

KonnaHA, TpaHccnAbBanHA. — Földt. Közi. 87. köt. 1. fz. 1957, 57—62. old. 3
ábra, ang. R

Jakucs L. : Aggtelek. — Sport Lap- és Könyvkiadó, 1957, 317 old. 1 térkép, számos
ábra és kép

Jánossy D. : Die Fauna dér Petényi-Höhle. — Oayna riemepbi hm. nexeHbH. —

-

Fólia Archaeologica, Vili. 1956, 11— 12. old.

Jánossy D.—Herrmann M.—Varrók S.—Vértes L. : Forschímgen in
dér Bivak-Höhle, Ungarn. — HccACAOBaHun b nemepe Biibbk b Beurpun. —
Eiszeitalter und Gegenwart, Öhringen-Württemberg, 8, 1957, 18—36. old. 6
ábra, 1 tábla

Jaskó S. : A pilisszántói bauxit. — Dér Bauxit von Pilisszántó. — Bokcht pahona
c. ríHAHmcaHTO. — A M. Áll. P'öldt. Int. Évk. 46. köt. 3. (záró) fz. 1957, 489—493.
old. 2 ábra, ném. or. R

Jaskó S. ; Adalékok a Gerecse- és Pilishegység közötti terület földtanához. —- Bei-
tráge zr Geologie des Gebietes zwischen den Gebirgen Gerecse und Pilis. —

8*
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XlaHHbie 0 reojiorHH reppHTopHH, pacnojiararomeiícH Meway ropaMu Fepene h
ríHJiHiii. — A M. Áll. Földt. Int. Évk. 46. köt. 3. (záró) fz. 1957, 495—504. old.
2 melléklet, ném. or. R

J a s k ó S. : A Bicske, Tatabánya és Tarján közötti terület bauxitföldtani leírása. —
J

Bauxitgeologische Beschreibung des zwischen Bicske, Szár, Tatabánya imd Tarján
gelegenen Gebietes. — BoKCHToreonornHecKoe onHcanHe xeppHTopHH, pacnojia-
raioineHCH Meway cc. Buhkc, Cap, TaraGanbH h Tapan. — A M. Áll. Földt. Int.
Évk. 46. köt. 3. (záró) fz. 1957, 505—523. old. 2 melléklet, ném. or. R

j

J a s k ó S. : Bauxit-teleproncsok ^'eszprém és Nagyvázsony környékén. — Reste von
Bauxitlagem in dér Umgebimg von \^eszprém und Nagyvázsony. — OcTanubi
öoKXHTOBbix aajioKen b OKpecTHOcrax r. Becnpe.vi h c. HaabBa>KOHb. — ÁM. Áll. I

Földt. Int. Évk. 46. köt. 3. (záró) fz. 1957, 525—529. old. 1 ábra, ném or. R

J ávorkaS. : Kitaibel Pál. — Magyar Tudomány 1957. évi 1—4. sz. 87—92. old

K a c, N. J. : Az erdk fejldése és az éghajlat a középs és kési pleisztocénben, valamint
a holocénben. — PaaBUTne .aecoB h KJiH.MaT b cpegHe.M h noagHe.M nneHcroneHe h
rojionene. — Természettud. Dokum. XII, 1957, 1

—33. old. Szerk. Boros Ist-

ván, Magyar Nemzeti Múzeum kiadása, kézirat, sokszorosítva

Kádár L. : A kovárványós homok kérdése. — Le probléme des couches bnmes et
dures du sable des dxmes. — flpoÖJieMa KopuHHeBbix rsepaux cjiocb b cjiohx nec-

HaHbix X0 .1M0 B. — Földr. Ért., VI. évf. 1. fz. 1957, 3 ábra 4 kép, or. fr. R

K a d i c O. lásd Vértes L.

K(á n t á s K. : A telliudkus módszer jelentsége a földtani nyersanyagkutatásban.
Hozzászólással. — L’importance du méthode tellurique dans la prospection des
matiéres premieres. — SHagemie xenjiypHHecKoro iviexoaa b noncKax na ncKonaeMbie
CbipbH. — MTA Msz. Tud. Oszt. Közi. XX. 3—4, 1957, 295—313. old. 9 ábra

Károlyi Z. : A dunai hordalékvizsgálatok eredményeibl leszrhet morfológiai
következtetések. — Morphologische Folgenmgen aus den Ergebnissen dér Ge-
schiebeimtersuchímgen dér Doüau. — Mop4)0.xornHecKHe bhboabi, aeaaHHbix na
ocHOBaHHH HsyneHHH xBopaoH AoöbiHH p. AyHaa. — Földr. Ért. VI. é\’í. 1. fz. 1957,
11—27. old. 7 ábra, fr. ném. R

Kecskeméti T. : Assilina praespira Dou vilié aus dem ungarischen Eozán. —

•

Assilina praespira Dou vilié — H3 aoneHa BeurpHH. — Annales Hist.-Nat.

Mus. Nat. Hung., Ser. nov., VHI. 1957, 61—64. old. 2 ábra

K e r t a i Gy. : A XX. Nemzetközi földtani Kongresszus kolajtani vonatkozású
eladásai.'— Les exposées concemant le pétrole sur le XX. Congrés Géol. Inter-

national. — JIoKnagbi, KacaiomnecH HecJ)xb na XX. Me>KflyHapoflHO.M PeoA. Koh-
rpecce b MeKCHKe. — Földt. Közi. 87. köt. 1. fz. 1957, 118— 122. old.

K e r t a i Gy. : A magyarországi medencék és a kolajtelepek szerkezete a kolajkutatás
eredményei alapján.— The structure of the Hímgarian basins and their oil reser-

voirs as revealed by the results of oil exploration. — CxpyKxypa GacceiÍHOB h
MecxopowgeHHH He(})XH B CBCxe peayjibxaxoB paaBCAKn no ne(})XH. — Földt. Közi. 87.

köt. 4. fz. 1957, 383—394. old. 1 térkép, or. ang. R

K e r t a i Gv. : Oil and natural gas in Hungarv. — He(})xb h npHpoAHbie raabi BenrpHH.
— Acta Geol. IV, fasc. 3—4, 1957, 235—264. old. 15 ábra, 1 táblázat, or. R

K e r t a i Gy. ; 20 esztends a magyar kolajbányászat. — 20 ans de l’exploitation

miniére de l’huile mmérale. — 20 nex BenrepcKOií ne^xanoH npoMbiimieHHOCXH. —
Bányászati Lapok 90. évf. 12. sz. 1957, 621—624. old. 3 táblázat

K e s s 1 e r H. : A tapolcai Tavasbarlang. — La grotte Tavas de Tapolca. — Ile-

mepa TaBam b c. Tanojibua. — Természettud. Közi. I (88). évf. 1957, 422—424.

old. 3 ábra és kép
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Kessler H. : Das Aggteleket Höhlengebiet (Nordímgam). — flemepHaB reppH-
TopHH ArrTCBeK. — Herausg. durch das Fremdenverkehrsamt des Komitates Bor-
sod—Abauj—Zemplén. Miskolc 1957, 72 old.

Kessler H. : Az örök éjszaka világában. — Dans le monde de la nuit étemelle. —
B MHpe bcbhoh homh. — Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1957, 180 old. sok
képpel

Kéz A. ; A Nagy-Szamos teraszai. — Les terrasses du Grand-Szamos (Somesul maré). —
Teppaccbi p. Boabmaa CaMoui. — Földr. Közi. V. köt. 3. sz. 1957, 209—226.

old. 1 ábra, 6 kép, fr. R

K i 1 c z e r Gy. : Kiékeld réteg adatainak meghatározása szeizmikus refrakciós

méréssel. — Die Bestimmung dér Daten einer auskeilenden Schicht durch refrak-

tions-seismische Messungen. — OnpegeBeHHe gaHHbix, othochuíhxch k BbiKBHHH-
BaiOmCMyCH CJIOK) CeÜCMHHeCKHMH pe({)paKUHOHHbIMH HSMepeHHHMH. — Geofiz. Közi.
VI. köt. 3—4. sz. 1957, 19—23. old. 2 ábra, ném. R

Kiss Z. : Az 1955. évi magyarországi földrengések. — Les tremblements de térré en
Hongrie en 1955. — SeMJierpBceHHH b BcHrpHH b 1955 r. — Orsz. Földrengésviz,s-

gáló Intézet kiadv. B. sorozat, Budapest 1957, Mszaki Kiadó, 4 old.

Kliburszky B. lásd Földváriné Vogl M.

Klivényi E. lásd Grasselly Gy.

Koblencz V. lásd Erdélyi J.

Koch S. : Hydrothermal turmaline from Nagybörzsöny. — rngpoTepMaabUbiií xyp-
MajiHH H3 rop Haflb6ep>KeHb. Univ. Szeged. Acta Min. Petr. X, 1957, 47—50.

old. 4 ábra

Koch S. : Data on somé rare sulphosalts. — jHauHbie o HCKOTopbix pegKHx cyji(j)ocojieH.

Acta Univ. Szeged. Acta Min. Petr. X, 1957, 51—58. old. 4 ábra

Koch S. : A Magyar Nemzeti Múzeum ásvány- és kzettára. — La collection de miné-
raux et roches du Musée National Hongrois. — Kojibckuhb MimepajioB » ropHbix

nopofl BenrepcKoro HauHOHaabHoro Myaea. — Természettud. Közi. I (88). évf.

1957. 49—53. old. 7 képpel

Kolosváry G. : Über die fossilen Madreporárién in deni System dér Lebenserschei-
mmgen. — 06 HCKonaeivibix MagpenopapuHx b CHcreMe >KH3HeHHbix HBJieHHH.— Acta
Univ. Szeged. Acta Biologica, III. fasc. 1

—2. 1957. 123— 126. old.

Kolosváry G. : Triassische Korallen aus Stratenská Homatina in dér Tschecho-
slovakei. — TpuacoBbie Kopajuibi h3 rop CTpareHCKa XopnaTUHa, MexocaoBaKHB. —
Geologické práce, Zprávy 10, Bratislava 1957, 95— 106. old. 4 tábla

Kolosváry G. ; Új korallok a lábatlan! alsókréta idszaki rétegekbl. — Neue
Korallen aus den unterkretazischen Schichen von Lábatlan. — HoBbie Kopajiau
h3 MeaoBbix 0TB0 )KeHiiH c. Jla6aT.iaH. — Földt. Közi. 87. köt. 1. fz. 1957, 81—
84. old. 1 tábla, ném. R

Kovács É. : Dracontomelon minimum Reid et Chandler. — Dracontomelon
minimum Reid— Chandler aus den Eozán Kohlen-Schichten von Tata-
bánya. — Dracontomelon minimum Reid & Chandler •— H3 aoneHOBbix yrojib-

Hbix njiacTOB r. TaraöaHbH. — Földt. Közi. 87. köt. 2. fz. 1957, 215—217. old..

7 kép, ném. R

Kovács É. : Összehasonlító flóra- és vegetációtanulmányok Bánhorváti és kör-
nyékének szarmata növénymaradványai alapján. — Comparative studies on the
Sarmatian flóra and oecology of Bánhorváti and other lOcalities. — CpaBHurejib-
Hoe HsyHeHHe capMarcKOH (})Bopbi h SKOBornB c. BanxopBara h er OKpecTHoc™.— Földt. Közi. 87. köt. 4. fz. 1957, 425—446. old. 2 tábla, 10 ábra, ang. R
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Kovács É. : Tropischer Fám aus dem Eozán in Ungam. — TponnHecKHÍí nanopOT-
HiiK H3 aouena BeHrpmi. — Annales Univ. Budapest. Sectio biologica, I, 1957,
185—187. old. 1 ábra

Kovács Gy. : A tiszaburai mérnökgeológiai vizsgálatok értékelése. — Geological
investigations on the projected Tiszabura dam. — OpenKa HH>KeHepHO-reojiorH-
HecKHx HccjiCAOBamiM, npoeeaeHHbix b cbhbh c npoeKxnpoBaHHe.M rnflpoyajia y r.

Tucaöypa. — Vízügyi Közlemények 1957. 1—2. fz. 75—00. old.

Kovács Gy. : A Hanság és a Fertzúg talajvíz-viszonyai (Hozzászólás Károlyi
Z. : ,,A Hanság és a Fert tó rendezési kérdéseinek fejldése” c. tanulmányához).— Gnmdwasserverháltnisse des Hanság imd des Seewinkels. — Pe>KHM rpyn-
TOBbix BOfl oJiacTu PaHuiar n OKpecxHoc™ 03. <t>epxe. — Vízügyi Közi. 1957, 4. fz.
389—400. old. 9 ábra, ném. R (46—47. old.)

K r ö s s y L. : környez államok kolajkutatási eredményei és hazánkra vonat-
koztatható tanulságai. — Les résultats des prospections du pétrole dans les pays
voisins. — Peayjibxaxbi coceanbix cxpan no ue(J)xepa3BeaKe. — Bányászati Lapok
90. évf. 2. sz. 1957, 130—136. old. 5 ábra

Krössy L. : A Tiszántúl mélyföldtani és sföldrajzi viszonyai a kolajkutatás
kilátásai szempontjából. — Les conditions géologiques du niveau profond et

paléogéographiques de la Hongrie orientale du point de vue de la prospection
pour pétrole. — PnyöoKO-reoJi. h najieoreorpa(})HHecKHe ycjiOBHH SaxHCCKOH oaacxH
c xoHKH apeunH nepcneKXHB He(})xepa3BeaKH. — Bányászati Lapok 90. évf. 9. sz.

1957, 491—503. old. 6 ábra

Kretzoi M. : Sümeghy József emlékezete ( 1 892— 1 955) . — En mémoire
de J. Sümeghy. — B BocnoMUHaHHC o ÍJ. liliOMerH. — Földt. Közi. 87. köt.

3. fz. 254—260. old. 1 kép, ir. jk.

Kretzoi M. ; Adatok a Magyar medence negyedkori tektonikájához. — Données
á la stmcture quatemaire du Bassin hongrois. — Jlannbie k nexBepxHHHOH xeK-

xoHHKe BenrepcKoro öacceHHa. — Hídról. Közi. 35. évf. 1955, 44. old.

Kretzoi M. ; Stmcc-maradványok a fejérmegyei Kislángról. — Ostrich remains
from Western Hungary.

—
"OcxaxKH cxpayca h3 c. KumnaHr. — Aquila 59—

62 ., 361—365. 1955, 3 ábra

Kretzoi M. : PUogallus Gaillard 1 939 és Pliogallus Tugarinov 1 940. — Pliogallus

Gaillard 1939 and Pliogallus Tugarinov 1940. Aquila, 59—66 , 367, 1955

Kretzoi M. : A jégkorszak. — L’époque glaciaire. — PjiHpHajibHbiH nepnoa. — Élet

és Tudomány, 77, 47—51. 1956, 9 kép

Kretzoi M. : Madár-maradványok a csákvári Hipparion-iaMnaból. — Bird-remains

from the Hipparion-ianna of Csákvár. — OcxaxKH nxHpH H3 (})ayHbi c. HaKBap.

Aquila, 63—64 ,
239—248. 1957, 15 ábra

Kretzoi M. : Cryptoprocta und die monophyletische Entstehimg dér Camivora. —
Cryptoprocta H MOHO(})Hj]exnHecKoe B03HHKH0BeHue xhiuhhkob. — Zeitschrift für

Sáugetierkunde. 22 ,
45—49., Berlin—Dahlem 1957 4 ábra

Kretzoi M. ; Wirbeltierfaunistische Angaben zr Quartárclrronologie dér Jankovich-

Höhle. — ri03B0H0HH0-(j)ayHHCxnHecKHe aannbie k HexBepxHHHOü xpoHOJioxHH

nemepbi hm. Hhkobhp. — Fólia Archaeologica, 9 . 16—21. old. 1957, 2 ábra

Kretzoi M. lásd Herrmann M.

Kretzoi M. lásd Lexique Stratigraphique International

Kriván P. : A közép és kelet-európai pleisztocén kapcsolata. — Relations entre

le Pleistocéne de l’Europe Centrale et Orientale. — CooxHoineHHe Meway rnieiíc-

xopeHOM LfeHxpajibHOH h Bocxouhoh EBponbi. — Földt. Közi. 87. köt. 1. fz.

1957, 73—77. old. 1 táblázat, or. R



Magyar földtani irodalom, 1957. 279

K r i V á n P. : Relations entre le Pleistocéne de l’Europe Centrale et Orientale. —
CooTHOiueHue Me>Kfly nneiícToqeHOM UeHTpajibHoíí Eaponbi h naeíícTOueHOM Boctoh-
Hoií Eeponbi. — Acta Geol. IV, 3—4, 1957, 265—270. old. 1 táblázat, or. R

K r i V á n P. : Felspleisztocén (Rissi) andezitvulkánosság nyomai a paksi szelvény-

ben. — Spmen des oberpleistozánen Andesitvulkanismus ini Pakser Profil. —
Cjiegbi BepxHe-nneiíCTOueHOBoro aHgesuTOBoro ByaKaHHa.via b naKiucKo.u npo(J)HJie.

— Földt. Közi. 87. köt. 2. fz. 1957, 205—210. old. 2 ábra, néni. R

Kriván P. : Hagerman szemcsealaktani módszerének üledékföldtani értékelése.
— Sedimentological evaluation of Hagemian’s grain size method. — OgeHeHue
MCToga XarepMana. — E'öldt. Közi. 87. köt. 3. fz. 1957, 295—301. old. 2 ábra,

ang. R

Kriván P. lásd Lexique Stratigraphique International

Krivánné Hutter F. : Zöldalgák a magyarországi alsóeocén rétegekbl. — Algues
vertes des couches éocénes inf. de la Hongrie. — Seaeubie Bogopocan H3 hhikhc-
aoueHOBbix caoeB BeHrpuH. — Földt. Közi. 87. köt. 4. fz. 1957, 447—451. old. 1

tábla, fr. R

Kulcsár L. : A konilóskai bentonit földtani hely'zete. — The geologic position of

tlie Komlóska bentonite. — Feoa. pacnoaoiKeHHe eHTOHHxa H3 c. KoMaouiKa. —
Földt. Közi. 87. köt. 2. fz. 1957, 147— 153. old. 5 ábra, ang. R

F á n g G. : A gerecsei Nagy Somlóhegy barlangjai. — Fes grottes du niont Nagy
Somlóhegy dans la mte Gerecse. — flemepbi ropbi Hagb LUoMaoxegb — Karszt-
és Barlangkutatási Tájékoztató, II. évf. 1. sz. 1957, 45—48. old.

Fáng G. lásd Balkay B.

F á n g S. : Természeti földrajzi tanulmányok a Sárköz környékén. — Studies of Physical
Geography in the Sárköz region^ — <t>n3HKO-reorpa(j)nHecKHe uccaegoBaHHH b paiíoHe

lUapKea b BeurpuH. — Földr. Ért. VI. évf. 1. fz. 1957, 137— 154. old. 13 ábra,

ang. ném. R

Feél-Össy S. ; A Budai hegység barlangjai. — Die Höhlen des Budaer Gebirges. —
flemepbi BygaiícKHX rop. Földr. Ért. VI. évf. 2. fz. 1957, 155— 169. old.

1 ábra, or. ném. R
Fégifényképek olvasása. Segédlet a topográfiai felmérési utasitásokhoz. — Interpréta-

tions des aerophotos. — ToJibKOBauHe aepocHHMKOB. — Áll. Földmérési és
Topográfiai Hivatal kiad. Budapest, 1956, 31. old.

Fengyel F.: A börzsönyi vasas képzdmények. —• Angaben zr Genetik dér am
Óstrand des Börzsöny-Gebirges liegenden Brauneisenerzvorkommen. — O we-
.lesHbix oöpaaoBauHHx rop BepweHb. — Földt. Közi. 87. köt. 2. fz. 1957, 165— 172. old. 2 ábra, 1 tábla, néni. R

Fengyel F.: A Szarvask környéki titán-vanádiuni-vasérckutatás újabb eredményei.— Résultats récents de la recherche de minerai de titane-vanadium-fer des envi-
rons de Szarvask. — HoBbie peayjibTaxbi pasBegKii ua THTaHOBo-BaHagHeBO-wejiea-
Hbie pygbi B OKpecTHocTH c. CapBaujKC. — A M. Áll. Földt. Int. Évk. 46. köt. 2.

fz. 1957, 251—381. old. 6 tábla, 3 melléklet, fr. or. R

Fexique Stratigraphique International. Furope, fasc. : Hongrie. Szerk. Vadász F.
174. old. 1 térkép, ir. jk.

M á n d y T.
; Kéntartalmú metilénjodid alkalmazása törésmutató meghatározására. —

Fmploi de methilenjodide á soufre pour la détermination de l'indexjde cassure. —
npHMeueHHe cepoHOCHoro MeTHjieHÜoanaa ajih onpeaejieuMH HHACKca npeaoivuieHHH.— Földt. Közi. 87. köt. 4. fz. 1957, 455. o. 1 ábra

M á n d y T. lásd T o k o d y F.
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Méhes K. : Radiogeológia és radiometria. — Radiogéologie et radiométrie. —
PaflHoreojiOFHH h pa^HOMeTpuH. — A M. Áll. Földt. Int. alkalmi kiadványa,
Budapest, 1957, 144 old. 54 ábra, ir. jk.

Meiselné Eyssrich R. lásd Lexique Stratigraphique International jP*

Mithay S. : A kbaltás ember Gyrött. — L’homme á la hache de pierre á Gyr. —
MejioBCK c KaMeHHbiM TonopoM B r. Jíbep. — Gyr 1957, 48 old.

1

I

M i t u c h E. : Szeizmikus refrakciós mérések kiértékelése idellenrzéssel. •— Evalua- |P‘

tion of seismic refraction measurements by means of time checking. — OueneHHe
ceücMHHecKHX pe(})paKUHOHHbix HSMepeHHH c noMombK) npoBepKH npoflOJibWHxejib-
HOCTH. — Geofiz. Közi. VI. köt. 3—4. sz. 1957, 25—43. old. 14 ábra, ang. R !

Moldvai L. : SoaoBoe ocaaKOoSpaaoBaHue. — Die áolische Sedimentation. Acta
Geol. IV. fasc. 3—4, 1957, 271—320. old. 29 ábra, ném. R P

Mezsi J. : Clay minerals from Asztagk of Gyöngyössolymos. -— PaHHHCTbie
MHHepajiH H3 c. Ei>eHabemmoabMoui. — Acta Univ. Szeged. Acta Min. Petr. X, i

1957, 59—66. old. 6 ábra

Mezsi J. : Data on the dickite occurrence of Mád, Hungary. — EaHHbie o ahkhtc 1

MecTopo>KAeHHB c. Maa. — Acta Univ. Szeged. Acta Min. Petr. X, 1957, 67— |;

75. old. 6 ábra
|

Nagy E. ; A pápai Bakony Hippuriteseket tartalmazó mészkfajtáinak likacsossága. I— The porosity of the Hippurites-bearing limestone types of the Bakony Moun- i

tains aroimd Pápa, NW Hímgary. — flopHCTocTb runnypHTeccoAepwamHX nsBecT-
HHKOB rop BaKOHb, OKOJTO p. Dana, CS-BenrpHH. — Földt. Közi. 87. köt. 1.

fz. 1957, 78—80. old. ang. R

Nagy E. : Antigén breccsiaképzdés a Pápa környéki felskréta üledékösszletben. —
Authigenetic brecciation in the upper Cretaceous strata around Pápa, NW Hun-
gary. — AyrareHOBoe öpeKMupoBauHe b Bepxne.MejiOBOH ocbaouhom TOJiige b OKpecr-
HOCTH r. nana.—-Földt. Közi. 87. köt. 3. fz. 1957, 346—347. old. 1 ábra, ang. R

Nagy K. : A földtani anyagvizsgálat új útjai és eredményei. — New methods and
results in testing of materials in geology. — HoBbie nyrn h peayjibraTbi reojiorn-

HecKoro iiayneHHH MarepHajra. — Földt. Közi. 87. köt. 2. fz. 1957, 185—204.

old. 4 ábra, ang. R

Nagy Lászlóné; A virágpor-elemzési kzetminták gyjtésérl. — Sammlung
von Gesteinen fr Pollenanalyse. — C6op oöpaapoB ropHbix nopoA AJiH nbiabue-

|

Boro anajiusa. — Földt. Közi. 87. köt. 1. fz. 1957, 99

—

101. old. ném. R

Nagy Lászlóné: A mátraalji felspannóniai barnakszén rétegek pollenvizsgá-
lata. — Pollenuntersuchungen aus den oberpannonischen Braimkohlenschichten
des Mátragebirges. — nujTbueBbie anajiHabi na BepxnenaHHOHCKHx öypeyroJibHbix
c.aoeB rop Maxpa. — Földt. Közi. 87. köt. 3. fz. 1957, 320—324. old. 2 tábla,

1 ábra, ném. R

Nemesné Varga S. lásd T o k o d y L.

Németh E. : Hydrological research in Hímgary, compiled from reports of the Hun-
gárián Research Institutes fór the 1957 Toronto Congress of the International

Geodetic and Geophysical Union.— FHAporeoaorHMecKHe HCCJieAOBauHH b BenrpHH.
Acta Technica, XVIII, 1—2, 1957, 167—206. old. 6 ábra, ir. jk.

Ozoray Gy.: Két mátrai sziklareg. — Fpoxxbi rop Maxpa. — Karszt- és Barlang-
kutatási Tájékoztató, II. évf. 1. sz. 195É 44—45. old.

Pálfalvy I.—V é g h S. : Vulkáni tufa vizsgálatok a Mecskhegység ÉK-i részén. —
Studies on volcanic tuffs of the NE Mecsek Moimtains, in S-Hungary. — Hc-
CJiCAOBauHH na ByaKauHMecKHX xy(j)ax b CB-oií qacxH rop MeucK. — Földt. Közi. 87.

köt. 1. fz. 1957, 30—36. old. 2 táblázat, 1 tábla, ang. R
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P a n t ó G. : Paricutin, a Föld legfiatalabb vulkánja. — Paricutin, le plus jeune volcan
du monde. — fiapHKyTHH, caMbiií MajiOAOÍí ByjiKan SeMnn. — Természettud.
Közi. I (88). évf. 1957, 223—227. old. 7 ábra és kép

P a n t ó G. : Beszámoló a Nemzetközi Földtani Kongresszus XX. ülésérl. — Compte-
rendu de la réunion du XXe Congrés Géologique International. — Othct o aace-

aaHHHX XX. MewflyHapoAHoro Teoa. Konrpecca b MeKCHKe. — Földt. Közi. 87.

köt. 1. fz. 1957, 113—118. old.

P a n t ó G. : A rudabányai vasérctelep földtani leirása. — Description géologique du
gisement de minerai á Rudabánya. — Feoa. onncaHHe pyAHoro MecTopowACHHH
PyAaAHbA. — Rudabánya ércbányászata. Az Qrszágos Magyar Bányászati és

Kohászati Egyesület kiadványa, Budapest, 1957, 419 old. (222—275. old.), 31

ábra, 2 melléklet

P a p p F. : Az ásvány és gyógyvizek hidrogeológiája és fürdtani leírása. — Descrip-
tion hydrogéologique et balnéologique des eaux minérales et thermales. —
FHAporeoA. h öaabHeoa. onncaHMe MHnepajibHbix h AeneHbix boa. — MnHepaabHbie
H ACMeÖHbie BOAbi BenrpHH. — Magyarország ásvány- és gyógyvizei. Szerk. dr.

Schulhof Ödön, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957, 963 old. (17—334. old.) 201

ábra, ir. jk.

P a p p Sz.—G a á 1 L.-n é—H ó d o s Gy.-né : Ásvány- és gyógyvizeink csoportosí-

tása. — Einteilung unserer Minerai- tmd Heilwásser. — Classification of Hungárián
Minerai Waters. — KJiaccn(})HKaunH MHnepajibHbix h acHeÖHbix boa. — Hídról.
Közi. 37. évf. l.sz. 1957, 61—68. old. ném. ang. R

Pécsi M. : A magyarországi Dima-teraszok párhuzamosítása a Bécs környéki és a
vaskapui teraszokkal. — Parallelisienmg dér Donauterrassen in Ungam imd
dér Terrassen in dér Umgebung Wiens und des Eisernen Törés. — ConocTABneHHe
reppaccoB ílynaH b BenrpHH c reppaccaMu oKpecTHOCTn Benw h xeppaccaMH IKeaea-
Hbix BopoT. — Földr. Közi. V. köt. 3. sz. 1957.259—282. old. 4 ábra, 8 táblá-

zat, ném. R
Pécsi M. : Kalocsa és Kecel—Kiskrös környékének geomorfológiai kérdései. —

Zr Geoniorphologie dér Umgebiuig von Kalocsa und Kecel—Kiskrös. — Feo-
Mop(|)OAorHMecKHe Bonpocbi OKpecTHOCxeh naceaeHHbix mccx Kanowa h Kepeji-KHin-
Kcpeui. — Földr. Ért. VI. évf. 4. fz. 1957, 421—442. old. 9 ábra, 1 táblázat, or.

ném. R

P e
j
a Gy. : Korráziós formák felszínalakító hatása a Bükk É—ÉK-i elterében. —
Reliefbildende Wirkung dér Korrasionsformen ini N—NO-chen Vorraum des
Bükkgebirges. — Oöpaayioaiee noBepxnocxb AeiícxBHe KoppaawoHHbix (})opM na C—
CB-om (j)opAaHAe rop Biokk. — Földr. Közi. V. köt. 2. sz. 1957, 109— 132. old.

8 ábra, 4 kép, or. ném. R

ifj. Pesty L. : A Velencei hegységi fluorit színezdése. -— Investigations on the
colour of fluorite from the Velence Momitains, North Central Hungary. — Mccjie-

AOBamie ua usex (Jjjiyopnxa, npoHCXOAíupero na rop BeneHue. — Földt. Közi. 87.

köt. 3. fz. 1957, 284-—294. old. 3 tábla, 4 ábra, ang. R
Pinczés Z. : Az Eger-völgy problémái. — Die Probleme des Eger-Tales. — FIpo6-

jicMbi AOJiHHbi pcKH 3rep. — Földr. Ért. VI. évf. fz. 1957, 29—43. old. 3
ábra, 8 kép, or. ném. R

P o s g a y K. : Karsztvízveszélyes szénmedencéinkben végzett szeizmikus kutatások. —
Recherches séismiques dans les bassins de charbon hongrois, menacés des venues
d’eau carstique. — CeHCivinqecKne nccAeAOBaHUH, npoH3B£AeHHbie b yroAbUbix 6ac-

ceüHax onacHbix no KapcxoBoií boa£. — Bányászati Lapok 90. évf. 1. sz. 1957,
50—51. old. 2 ábra

Regczi E. ; Les travaux géodésiques en Hongrie. Rapport établi á l’occasion

de l’assemblée générale de l’Union Géodésique et Géophysique Internationale
á Toronto, 1957. — FeoAeanMecKne paSoxbi b Bencpini. — Acta Technica, XVIII.
1—2, 1957, 103—115. old. 5 ábra
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R e n n e r J. : Report on the gravitational investigations in Hungary in 1 954—56. —
Otmct 0 rpaBHTauHOHHbix nccaeaoeaHHHx b BenrpHn b 1954—56 rr. — Acta Tech-
nica XVIII. 1—2, 1957, 117—122. old.

Rudabánya ércbányászata — lásd P a n t ó G.

Sas vári K.—Zalai A.: The crystal structure and thermal decomposition of
alumina and aluniina hydrates as regarded írom the point of view of lattice
geonietry. — CxpyKxypa KpucxaaaoB okhch ajnoMHHH h ee rnapaxoB h xepMimecKoe
npeBpaineHue oxaeabHux cxpyxxyp. — Acta Geol. IV. fasc. 3—4, 1957, 415—466.
old. 30 ábra, or. R

Sasvári K. : The space-group and somé data on the crystal structure of uranyl
nitráté hexahvdrate U0,(N03)2 6H.,0. Prehminary report. —- Acta Geol. IV.
3—4, 1957, 467—468. old.

Scheffer \".
; Adatok a Kárpát-medencék regionális geofizikájához. — Angaben

zr regionalen Geophysik dér Karpatenbecken. — XfSHHbie k pemoHajibHOH reo-
(})H3HKe SacceiÍHOB KapnaxcKiix rop. — Geofiz. Közi. VI. köt. 1

—2. sz. 1957, 73—
103. old. 10 ábra, ir. jk. néni. R

Scheffer V. : Az elektromos lyukszelvényezés alkalmazásának bevezetése a komlói
terület szénkutató fúrásaiban. — Introduction de l’application du carottage
dans les sondages pour houille dans le territoire de Komló. — BHeapcHHe ancK-
xpHMecKoro KapoxxaiKa npii paaBegoano.M öypcHHH KaMeHHoyroubHoro Mecxopow-
ACHHH Komjio. — Bányászati kapok 90. évf. 1. sz. 1957, 29—37. old. 3 ábra

Schmidt E. R.; Tektonische Studien aus dem ungarischen Zwischengebirge als

Beispiele zr theoretischen und praktischen Anwendimg dér Geomechanik. —
TeKxoHHMecKHe uccnegOBaHHH h3 BenrepcKHX MeiKrop xaK npHMepu xeopexHMecKoro
H npaKXHHecKorO npHMeHeHHH reoMexaHHKH. — Geotektonisches Symposium zu
Ehren von Hans Stille. Stuttgart 1956, 441—452. old. 7 ábra

Schmidt E. R. : 25 Jahre geomechanische Forschungen in Ungam. — 25 nex reo-

MexauHAecKHX MCCJieAOBaHHií b Beurpnu. — Neues Jb Geol. Pál. Mh. 1955, 8,

363—364. old. Stuttgart

Schmidt E. R. : Geomechanika. — Akadémiai Kiadó, Budapest 1957, 275 old. 187
ábra, ir. jk.

Schréter Z. lásd Lexique Stratigraphique International

Senes J. lásd Csepreghyné M. I.

S i d ó M. : Tintinnidák elterjedése és rétegtani jelentsége Magyarországon. — Exten-
sion des Tintinnoidiens et leur importance stratigraphique en Hongrie. — Pac-

npocxpaHemie TnHxnHHOHAca n hx cxpaxHrpa(j)HMecKoe anaaeHHe b Beurpuu. —
Földt. Közi. 87. köt. 3. fz. 1957, 309—319. old. 5 tábla, fr. R

Simó B. : Kzetek foszfortartalmának fotometriás meghatározása kovasav szrleté-

bl aszkorbinsavval. — Die photometrische Bestimmimg des Phosphorgehaltes
von Gesteinen aus cinem Kieselsáurefiltrat mit Ascorbinsáure. — (boxoMexpn-

uecKoe onpcAeneHue coAepwaHHH 4)oc(j)opa nopoA H3 KpeMueKHCJioxHoro (J)HAbxpaxa

c acKopÖHHOBOH KHCJioxoH. — Kohászati kapok, 12. évf. 10. sz. 1957, 476—477.

old. 1 táblázat

Simon B. : A magyar földrengéskutatás 50 éve. — Fifty years of Hungárián seis-

mological investigations. — 50 nex ceucMHMecKHx HCcacAOBauHH b BeurpuH. —
Geofiz. Közi. VI. köt. 1—2. sz. 1957, 69—72. old. 3 ábra, ang. R

Soó R. : k i n n é. Természettud. Közi. I (88). évf. 1957, 193— 197. old. 6 kép

Stegena k. ; Praktische geothermische Untersuchungen in Ungam. — IlpaKXH-

uecKHe reoxepMHMecKue iiccjieAOBanHH b Beurpnu. — Annales Univ. Budapest.
Sectio geol. I. 1957, 79—87. old. 7 ábra
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S t e g e n a L. lásd B e r g h A.

S t e g e n a L. lásd G á 1 f i J.

Stieber J. : Anthrakotomische Untersuchung. — AHTpaKOTOMHMecKne HCcaeaoBaHHH.
— Fólia Arcliaeologica, 8, 1956, 13— 14. old.

S t r a u s z L. lásd Lexique Stratigraphique International

S ü m e g li y J. lásd Kretzoi M.

Szabó I. lásd Lexique Stratigraphique International

S zabóné DrubinaM. :A magyarországi mangánércek földtani és üledékásvány-
tani jellege. — Caractére géologique et mméralogique sédimentaire des minerais
de manganése de la Hongrie (Extráit du „Symposium du manganése” tenu au
XXe Congrés International Géologique á Mexique, 1956). — TeoJi. nerp. xa-

paKTepucTHKa MapranneBbix pyg BeHrpmi. — Földt. Közi. 87. köt. 3. fz. 1957,

261—273. old. 3 ábra, 1 táblázat, fr. R

Szabó P. Z. : A Délkelet-Dunántúl felszinfejldési kérdései. — Die genetischen
Probleme des Fonnenbildes ini^ SO-Dunántúl. — Mop(j)OJiornMecKne npoÖJieMbi

lOB-oíi TpaHCAanyÖHH. — Földr. Ért. VI. évf. 4. fz. 1957, 397—419. old. 1 ábra,

12 kép, ném. ang. R

Szádeczky-Kardoss E. — Erdélyi J. ; A balatonvidéki bazaltok zeolit-

jainak képzdésérl. — Über die Zeolithbildimg dér Basalte dér Balatongegend.
— OöpaaoBaHne seojiHia öaaajibTOB b OKpecTHocTii 03. BaaaTOH. — Földt. Közi.
87. köt. 3. fz. 1957, 302—308. old. ném. R

Szádeczky-Kardoss E. : Beszámoló a XX. Nemzetközi Geológiai Kongresz-
szus néhány fontosabb tudományos eredményérl. — Compte rend de quelques
résultats scientifiques du XXe Congrés Géologique International. — Oth6T o

weKOTopbix Hayqnbix pcsyiibrarax XX. MoK^ynapoAHoro PeoA. Koncpecca. —
Földt. Közi. 87. köt. 1. fz. 1957, 101— 113. old.

Szádeczky-Kardoss E. : On the determination of the depth of crystallization

of igneous rocks and magmatic re deposits. — OnpeAejiemie rayÖHHbi o6pa-
30BaHHH MarMaTHHecKHx nopoA h pyA. — Acta Geol. IV. 3—4, 1957, 341—360.

old. 7 ábra, 1 táblázat, or. R

Szádeczky-Kardoss E.: I. A magmás kzetek és ércek képzdési mélységé-
nek meghatározásáról. — On the determination of the depth of crystallization

of igneous rocks and magmatic re deposits. — OnpeaeneHHe r^yönnbi opaaoBa-
HHH MariviaTHHecKHX nopoA h pyA- — A MTA Msz. Tud. Oszt. Közi. XX. 3—4,

1957, 235—251. old. 6 ábra, ir. jk.

Száde'czky-Kardoss E. : II. Ércképzdés és lepusztulási mélység. Hozzászólá-
sokkal. — The formation of ores and the depth of erosion. — OopasoBanne pyA
H rjiyHHa apo3HH. —A MTA Msz. Tud. Oszt. Közi. XX. 3—4. 253—293. old.

5 ábra.

S z a 1 a i T. : Geofizika a szénbányászat szolgálatában (A Nagysáp—Sárisáp-i medence
tektonikai vázlata). — Géophysique au service de l’industrie charbonniére. —
XleBTejibHOCTb reo(j)H3HKH B yrojibHOH npoMbiiujieHHOCTn. — Bányászati Lapok 90.
évf. 4—5. sz. 1957, 256—258. old. 1 ábra

Széky-Fux V. ; Angaben zr hydrothermalen Genese des Bentonits auf Grund
von Untersuchímgen in Komlóska. — Xlannbie o nponcxo>KAeHHn niApoTepiviajib-

Horo öeHTOHHTa na ocHOBanHH HCCJieAOBaHH, npoBeAeuHbix b c. KoMjioiUKa,
BenrpHH. — Acta Geol. IV. 3—4. 1957, 361—382. old. 9 ábra, 5 táblázat, or. R

Székyné Fux V. ; A komlóskai bentonit keletkezése. — The origin of the Komlóska
bentonite. — flponcxowAeHHe öenTOHHTa H3 c. KoivuTomKa. — Földt. Közi. 87.

köt. 2. fz. 195L 135— 146. old. 5 ábra, 4 táblázat, ang. R
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Székyné Fux V. : Adatok a Dunántúli medence harmadkori vulkánosságához. —
Daten ziun Vulkanismus des Transdanubischen Beckens. — JlaHUbie k Byji-

KauHSMy öacceHHa TpaHcaanyönH. — Földt. Közi. 87. köt. 1. fz. 1957, 63—68.
old. 1 ábra, 1 tábla, ném. R

Szemerédy P. : Determination of the velocity of propagation of elastic vibrations
by the standing-wave method. — Annales Univ. Budapest. Sectio geol. I, 1957,
89—95. old. 1 ábra, 1 táblázat

Szentes F.: Bauxitkutatás a Keszthelyi-hegységben. — Bauxitschürfvmgen im
Keszthelyer Gebirge. — PaaBeana na öokcht b KecrxejibCKHx ropax. — A M. Áll.

Földt. Int. Évk. 46. köt. 3. (záró) fz. 1957, 531—541. old. 1 ábra, ném. or. R

Szentes F. : Bauxitkutatás Ajka—Városld—Öcs közötti területen. — Bauxit
schrfung im Gebiete zwischen Ajka—Városld imd Öcs. — PasBeaKH na öokcht
na reppHTopHH, pacnojiararouieiícH Meway cc. AüKa, Bapoiiuiea h 3q. — A M. Áll.

Földt. Int. Évk. 46. köt. 3. (záró) fz. 1957, 543—553. old. 1 ábra, 1 melléklet,
ném. or. R

Szentes F. lásd Dexique Stratigraphique International

Szentes F. lásd V i g h F.

Szepesi K. lásd Csajághy G.

Szkefalvi-Nagy Z. : Adatok a Bkk-hegység mészköveinek ismeretéhez. —
Données á la connaissance des calcaires de la mte Bükk. — /laHUbie k anaHMio
HSBecTHHKOB Pop Bk)kk. — Acta Ac. Pedagog. Agriensis, T. II, 1957, Eger

Szörényi E. : Echinodermenreste aus dem Strázov-Gebirge imd aus dein Slova-
kischen Paradies. — OcrajKH MopcKHX okch, nponcxoaamHX na rop Crpa/KOB,

CjiOBaKHH. — Geologické Práce, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava, 1957,
Zprávy 11, 129— 134. old. 1 tábla

S z t s E. : A vérteshegységi vörösagyag kora. — Das Altér des rten Tones des
Vértes-Gebirges. — Boapacr KpacHbix ranH rop Bepieiu. — A M. Áll. Földt. Int-

Évk. 46. köt. 3. (záró) fz. 555—556. old. ném. or. R

S z t s E. lásd Lexique Stratigraphiqiie International

Sztrókay K. I.: Magnéziura-szinitési kísérletekhez használt dolomitjaink össze-

hasonlító ásvány-kzettani vizsgálata. — Vergleichende mineralogisch-petro-

grafische Untersíichungen an zu Magnesium-Reduktionsversuchen verwendeten
Dolomitén. — CpaBHHxejibHoe MHH.-nerp. HCCJieflOBaune aojiomhtob, HcnojibaoBan-

Hbix npH OKcnepiiMCHTax no BOCCTanaBJieHnK) Marnna. — A Fémipari Kút. Int.

Közi. I. köt. 1956, 279—292. old. 6 ábra, 3 táblázat, or. ném R

Tasnádi Kubacska A. : Kitaibel Pál, a magyar föld felfedezje. —
Paul Kitpibel l’explorateur de la térré hongroise. — H. KHxaHÖeJi, nc-

CJieaoBaxeab BenrepcKofí acMJiH.— Természettud. Közi. I (88). évf. 1957, 1
—6,

old. 4 képpel

Telegdi Roth K. lásd Horusitzky F.

Telegdi Roth K. lásd Lexique Stratigraphique International

Tokody L. — Mándy T. — Nemesné Varga S. : Mauritzit, ein neues

Mineral von Erdbénye, Ungam. — Maypnunx, hobwh MHnepaji h3 3pfle6eHbe,.

BenrpuH. — Neues Jb. Min. 2, 1957, 33—39. old. 3 ábra

Tokody L. — Mándy T. — Nemesné Varga S. : Mauritzit, új ásvány
Erdbényérl. — Mauritzit, ein neues Mineral von Erdbénye. — MaypmtHX,
HOBbiíí MHHepaji H3 3pfle6eHbe. — Annales Hist. Nat. Mus. Nat. Hvmg. VIII,

1957, 17—21. old. 3 ábra, or. R
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T o k o d y L. : Ein Versuch zr Feststellung dér vöm Teufenunterschied abhángigen
Typenánderung am Beispiel des Boumonits. — Onbix onpegejieHUH saBbicHunux

OT rjiyÖHHbi n3MeHeHHÍí THua KpHCTaaaa na npuMepe 6ypH0Hura. — Acta Geol. IV.
3—4, 1957, 469—476. old. or. R

Tokody E. : A Kárpát-övezet területén hullott meteoritok. — Les météorites tombées
sur la territoire de la zone des Carpates. — MereopuTbi, nasmue na aoue Kap-
naroB. — Természettud. Közi. I (88). évf. 1957, 278—280. old. 2 kép

T o 1 n a y V. lásd Erdélyi J.

T u s n á d y F. : Az északi Bakony eddig ismeretlen széntelepei. — Couches de charbon
situées au nord du Bakony, inconnues jusqu’ici. — /lo chx nop Hen3BecTUbie

nncaTbi ua Mecxopo>KfleHHH dCeBepubiü BaK0Hb». — Bányászati Lapok 90. évf. 1.

sz. 1957, 11—15. old. 3 ábra

TJ n g á r T. : Szemcseösszetételi elemzési módszerek összehasonlitása. — Comparison
of grain size analysis methods. — CpaBHeune aHajmxHHecKHX wexoaoB rpanyno-
MexpHHecKoro cocxaBa.— Földt. Közi. 87. köt. 1. fz. 1957, 37—56. old. 10 ábra,

ang. R

U n g á r T. : Üledék- és talajosztályozások összehasonlitása. — Somé aspects of sedi-

ment and soil classifications. — CpaBueHue KJiaccniJjHKaunH oxjioweHHü h rpyuxoB.— Hidrol. Közi. 37. évf. 1. sz. 1957, 34—43. old. 7 ábra, or. ang. R

Vadász E. : Földtörténet és földfejldés. — Histoire géologique et évolution de la

Térré. — Mcxopna h 3bojuouhh 3eivuin. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957,
847 old. 312 ábra, 87 tábla, 41 táblázat, 20 térkép, ir. jk.

Vadász E. : Die Frage des Komlóer Amphibolandesits. — npoÖJieMa aM(})n6ojib-

auaesHxa h3 Komjio.— Annales Univ. Budapest. Sectio geol. I, 1957, 97— 102.

old. 4 ábra

Vadász E. lásd Lexique vStratigraphique International

Varrók S. lásd J á n o s s y D.

V é g h S. lásd P á 1 f a 1 V y I.

Véghné Neubrandt E.: Somé characteristics of the sedimentary' petrography
of carbonatic Triassic rocks. — XapaKxepHCxuKa ocago^HOH riexporpa(})HH Tpna-
coBbix KapGouaxHbix nopog. — Annales Univ. Budapest. Sectio geol. I, 1957,
103— 107. old. 1 ábra, 6 kép

Véghné Neubrandt E. : Üledékföldtani jellegzetességek triász karbonátos
kzetekben. — Sedimentpetrographische Eigenschaften karbonatischer Gesteine
aus dem ungarischen Trias. — OcaAOHHO-reojioru>íecKne ocoGeHHOCxn Kapöonar-
Hbix ropubix nopoA H3 BenrepcKoro xpiiaca. — Földt. Közi. 87. köt. 1. fz.
1957, 19—23. old. 1 tábla, 1 ábra, ném. R

Vendl A.: Geológia. I. köt. 3. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1957, 623 old.

Ven dl A. ; Az eruptív kzetek mállásának vizsgálata. Hozzászólásokkal. — Unter-
suchímgen über die Vervvitterung von Eruptivgesteinen. — MccacAOBaHHH Bbi-

BexpuBaHHH H3Bep>KeHHbix nopoA. — A MTA Msz. Tud. Oszt. Közi. XX. 3—4,

1957, 201—233. old. 1 1 ábra, 9 táblázat

Vendl A. ; Untersuchímgen über die Verwitterung \^on Eruptivgesteinen. — Mc-
CJiegoBaHUH BbiBexpHBauHH HSBepweuHbix nopog- — Acta Technica, XVIII. 3

—

4,

1957, 311—339. old, ang. fr. or. R
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V e n d 1 A. ; A budapesti Mszaki Egyetem Ásvány- és Földtani tanszékének története.
The history of the Mineralogical and Geological Institute of the Technical Uni-
versity, Budapest. — McTopim MHHepajibHo-reoji. MHCTHTyra ByaaneuiTCKoro
TexHHMecKoro yHHBepcnTexa. — Budapesti Mszaki Egyetem Központi Könyv-
tára, Mszaktudománytörténeti Kiadványok 7. sz.. Tankönyvkiadó 1957, 98
old. 14 ábra, ang. R

Vértes L.: Ka dió Ottokár (nekrológ). Archaeol. Értesít 84, 1957, 218—220. old.. ,1

Vértes L. : Az els hazai anyagon végzett radiokarbon vizsgálat. — Ergebnis dér
|

ersten C^^-Untersuchung an imgarischem Matéria!. — Peayjibxaxbi nepsoro nccjie-
|

flOBaHHH paflHOKapoHOBbiM MexoAOM na BenrepcKOM Maxepnajie. — Archeol. Érte- I

sit 84, 1957, 222. old.
j

Vértes L. : Az skkor embere Magyarországon. — L’homme de l’áge de la pierre

en Hongrie. — MeaoBeK najieojinxa b BenrpHH. — Budapest 1957, Történeti
;

Múzeimi soksz. 16 old.

Vértes E. : Ausgrabungen in dér Petényi- imd Pesk-Höhle (Bükk-Gebirge) .
—

PacKonKH b neipepax flexenbH n fleiuKe b ropax Biokk.— Fólia Archaeologica, 8, I

1956, 3— 11. old. 4 ábra
I

Vértes L. : Sedimentpetrographische Untersuchímgen. Zeitbestimmung. — Oca-
flOHHO-nexporpa(})HBecKne.nccJieflOBaHHH. OnpeaejieHne Boapacxa. — Fólia Archaeo-

;

logica 8, 1956, 14—22. old. 9 ábra, 4 kép

Vértes L. lásd HerrmannM.
1
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ÉRTEKEZÉSEK

ADATOK A KISALFÖLD MÉLYFÖLDTANÁHOZ
KÖRüSSY RÁvSZLÓ

Összefoglalás. A Kisalföklöii eddig lefúrt 20 mél3-fúrás és a geofizikai mérések szerint a medence
nagj'oljbik ÉNy-i részén ópaleozóos kristályos palákból, alárendelten új paleozóos üledékes kzetekbl, a
l)K-i medencereszen mezozóos kélJzödménj'ekböl áll a medencealjzat. A L)K-i mezozóos aljzatú medence-
rész már a larámi mozgások, az ÉNy-i kfistáÉ’os pala aljzatú medencerész csak a stájer hegységképz
mozgások idején kezdett süllyedni. A két medencerész harmadkori üledékképzödése különbözik egymás-
tól. A két medencerész közötti szerkezeti vonal mentén helvéti vulkáni mködés nyomai vannak. A Kis-
alföld medencéjét eg>' N)-—K irányú nagy szerkezeti vonal is kere,sztezi, amelytl 'É,-ra. a felsmiocén
üledék az 1500 m vastagságot is eléri, D-re jóval vékonj-abb és hézagos kifejldés.

A Kisalföld fleg neogén üledékekkel feltöltött niedenceterület. Az aránylag

kevéssé ismert fiatal medenceterületek mélyföldtani viszonyaira a szénhidrogén kutatások

tijabban világszerte sok adatot szolgáltatnak. A Kisalföld harmadkori medenceterületé-

nek mélyföldtani viszonyait az eddig lefúrt 20 mélyfúrás adatainak összegyjtése és a

különböz geofizikai mérések földtani értelmezése alapján nagy vonásokban vázolni lehet.

A Kisalföld fontosabb mélyfúrásai az alábbiak voltak : Mihályi 5 fúrás, Vát,

Szany, Pinnye vagy Fertszentmiklós 2 fiirás, Bük 2 fúrás. Ausztria területén Poders-

dorf (Pátfalu) 2 fúrás, Csehszlovákia területén Bahoii (Báhony), Trnava (Nagyszombat),

Senec (Szene), Bernolakovo (Pozsonyivánka), Diakovee (Deáki), Kolarovo (Giita), és

Novaveska (Kisiijfalu)

.

Rétegtani adatok

A kisalföldi mélyfúrások az alábbi képzdményeket harántolták :

Mihályi fúrások; (Kertai Gy.
,
Szts E. ,Szalánczi Gy.

rétegsorai alapján). 90— 100 m vastag holocén, pleisztocén és levantei agyag, homok,
kavics, bazalt-tufás betelepülésekkel, 1200 m vastag fekspannóniai agyag, agyagmárga,

homok, lignitosilios rétegek, 300— 600 m vastag alsópannóniai agyagmárga, márga,

néhány homokk betelepüléssel és végül 60— 100 ni vastag tortónai mészk, kovás
márga, homokk, konglomerátum (kristályospala törmelékbl), amely alatt fillitet,

kvarcfillitet, gneiszt és csillánipalát értek a fúrá.sok.

Váton Vándor fy R. szerint 1171 m fels-, 2092 m-ig alsópannóniai

agyag, homok, agyagmárga homokk betelepülésekkel, 2244 m-ig szarmata faunás

márga, mészmárga, 2284 m-ig tortónai faunás márga, homokk, konglomerátum, végül

a 2517,5 ín talpmélységig paleozóos agyagpala rétegeket fúrtak át.

Aszanyi fúrásban 1 206 m-ig fels-, 2032 m-ig alsópannóniai agyag,

agyagmárga, homokk rétegek alatt Vadász E. megállapítása szerint kb. 2084 m-ig

tortónai litotamniumos márga, mészmárga, 2380 m-ig helvéti sötétszürke agyagpala,

Szádeczky-Kardoss E. és Székyné megállapítása szerint kalcitos doierit

(karbodolerit) trachitos padok és tufa csíkok váltakoznak, s 2501-ben helvéti sötét-

szürke agyagpalában végzdött.

1
*



Földtani Közlöny, LXXXVI 11 . kötet, 3. füzet'^92

Bükön (I' a r k a s I. és S z e p e s h á z y K. szerint) 2 fúrás közül az els
1010 m-ben alsópannóniai rétegek alatt valószín paleozóos doloniitbreccsát, dolomitot,

a második 1225 m-ben tortónai litotanmiumos mészkövet és 1270 m-ben paleozóos

<lolomitot, breccsás dolomitot, sötétszürke agyagpalát, meszes agyagpalát talált,

P i n n y é n, illetve l'ertszentmikló,son 2 fúrás mélyült, az els 1021 m-ben
alsópannóniai rétegek alatt fillitet, a második 1560 m-ben tortónai litotanmiumos
mészkövet, márgát, konglomerátumot és 1634 m-]jen fillitet talált.

• A B'ert-tó keleti partján P á t f a 1 rr n á 1 az osztrákok két fúrást mélyítettek,

az els pannóniai üledék alatt már 377,5 m-ben gránitot, a második 1435 m-ig pannóniai,

1558,5 m-ig szarmata, 1624,5 m-ig tortónai rétegeket fúrt át és ez alatt gránitban ért

véget.

A Kisalföld északi felében a már régebbi b á li o n y i 2065,5 m, nagyszom-
bati 974,2 ni és g ú t a i 2193 m mély fúrásokon kívül [4] újabban a Pozsonyivánka,

Szene, Deáki és Kisújfalu határában mélyültek le fúrások. Ezek rétegsora H o m o 1 a

V.
,
K o 1 e s i k M.

,
K o z e 1 P.

, közlései szerint az alábbi

:

A p o z s o 11 y i V á n k a i fúrás 7 1 8 m-ig felspannóniai tarka agyag, szürke

agyag- és lignites agyag- lioniokrétegeket, 1035 m-ig pannóniai agyag, agyagmárga és

homokk, 1 080 m-ig alsópannóniai agyagmárga, homokk, 1 367 m-ig szarmata agyag és

homokrétegeket, 1792 m-ig felstortónai képzdményeket harántolt és az 1794 m tálp-

mélységig kristályos palában fúrt.

A s z e n c i fúrás 860 m-ig felspannóniai tarka agyag, szürke agyag, homok és

lignites rétegeket, 1185 m-ig középs pannóniai, 1265 m-ig alsópannóniai, 1920 m-ig

szarmata, 2540 m-ig tórtónai rétegeket fúrt át, majd kristályos pala törmelékbl álló

konglonierátmnba jutott és ez alatt 2878 m-ben gneiszben ért véget.

A deáki fúrás 1 407 m-ig felspannóniai, 2405 m-ig középs és alsópannóniai,

3040 m-ig szarmata rétegeket fúrt át és 3303 m-ben felstortónai rétegekben fejezték be.

Végül a kisiijfalusi fúrás 546 m-ig fels-, 880 m-ig középs és alsópannóniai,

920 m-ig szarmata, 1900 m-ig felstortónai, 2357 m-ig alsótortónai, 2746 m-ig (valószí-

nleg fels) oligocén és 3171 m-ig eocén rétegeket harántolt.

A fenti fúrási szelvényekbl látható, hogy a kristályos alaphegysé-
g e t a váti ,mihályi, pinnyei, pátfalui, nagyszombati, szenei és pozsonyivánkai fúrások,

tehát a Kisalföld Xy-i részén levk érték el.

A kristályos alaphegység változatos kifejldés : Pátfalunál gránitot, Szencen

gneiszt. Nagyszombaton csillámpalát és fillitet, a Mihályi szerkezeten fillitet, gneiszt

és csillámpalát, Váton agyagpalát találtak. A kristályos pala egyenetlen felszínét saját

anyagából képzdött lepusztulási termék, konglomerátum fedi, mely a transzgredáló

középsömiocén (helvét—tortónai) tenger maradványa.

A büki fúrások valószínleg paleozóos dolomitot, dolomit breccsát és

S z e p e s h á z y K. szerint kevéssé átalakult agyagpalát, meszes agyagpalát találtak.

Ezek talán azonosak az Egyházasfzes, Sámfáivá vidékérl H o f ni a n n K. által leírt

hasonló képzdményekkel [ 1 1], amelyekkel a gravitációs mérések szerint egy vonulatba

esnek.

A Kisalföld medence területérl más paleozóos és mezozóos képzdményt eddig

nem ismerünk.

A paleogén képzdményeket a K-i medence szegélyén a felszíni ismert

elfordulások közelében a kisújfalusi fúrás találta meg 2357—3171 ni közötti mélységben.

Az elbbi képzdményeknél jobban ismerjük a medencekitölt n e o g é n réteg-

sort. A Kisalföld D-i részén a miocén képzdmények vékonyabbak, helvéti és tortónai

rétegekkel kezddnek. Mihályiban 9—77 ni vastag, Pinnyén 74 m, Bükön 45 m, Váton

182 111 vastag miocén (tortónai—szarmata) rétegsort fúrtunk át. Bár ezek a fúrások
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többnyire olyan helyen mélyültek, ahol az alaphegység a környezetébl kiemelkedik,

mégis szembetn a miocén rétegek általános vékonysága az északi medencerészhez

viszonyitva. Az északi medencerészben a miocén képzdmények vastagsága Kisújfalunál

1 437 ni, Báhonynál 1 349 m és Szencen 1 275 m, Pozsonyivánkánál 7 1 2 m. Deákinál 898 ni-t

fi'irtak miocén üledékekben anélkül, hogy átfúrták volna.

Az északi medencerész szélén helyenkint helvéti slír (homokos márga) és konglo-

merátum van a felszínen [2], A medence belsejében szokatlan vastagságú, tengeri és

csökkentsósvízi tortónai faunát tartalmazó, egyhangú, zöldesszürke agyagmárga és

finomszem homokk rétegsort fúrtak át. A tortónai képzdmények alsó részén néhol

konglomerátmn, homokk, ezen az egész északi medencében általánosan elterjedt ho-

mokos agyag, agyagmárga rétegek vannak, sok Bolivina dilatata, Haplophragmium és

fleg agglutinált héjú Foraminiferákkal, majd fleg Bitliinina elongata, Globigerina

tartalmii tengeri rétegeken csökkentsósvízi Rotalia beccari tartalmú, egyhangú homokos
agyagrétegek telepszenek. A csehszlovák geológusok a tortónai emeletet a Bécsi-medence

mintájára alsó tengeri és fels csökkentsósvízi szintre osztják, amely a szarmata felé

való átmenetet képviseli. A képzdmények elhatárolása az egyhangú rétegsorban bizony-

talan. A tortónai és szarmata képzdmények határa elmosódó, éles elhatárolás nem
lehetséges. Az északi medencerész belsejében a tortónai, szarmata és pannóniai emelet

között üledék megszakítás nincs.

A szarmata rétegsor a medence belsejében egyhangú szürke agyag, agyag-

márga, homokk. A partszegélyen változatosabb összetétel. A Kisalföld É-i medence

részében a szarmata üledék is vastagabb és általánosabl) elterjedés, mint a D-i medence

részben, ahol csak helyenként lehetett kimutatni. A csehszlovák geológusok szerint a

Bécsi-medencébl ismert Grill, R.-féle mikrofauna szintek a Kisalföld KXj’-i részén is

megvannak és ezen az alapon avastag szarmata képzdményeket három szintre osztják.

A Sopron környéki szarmata képzdményekben Vendel M. és. Vitális I. szin-

tén 3 szintet különböztetett meg, [14, 15], Ez a hármas tagolás a medenceterület déli

részén átfúrt aránylag vékony szarmata képzdményekben eddig nem volt kivihet.

A pannóniai rétegsor az egész medence bels részén általánosan vastag,

csak a szélek felé vékonyabb. Egyhangii agyagmárga, homokk rétegsor ülepedett le,

a felspannon alján sok lignites közbetelepülés van [3] a Bécsi-medencéhez hasonlóan,

ahol azt helyenként bányásszák is. A felspannóniai rétegek fels részén — mint a Bécsi-

medencében is —• tarka (sárga, barna, zöld, kék) agyagrétegek vannak.

A fiatalabb képzdményeket gazdag szakirodalom ismerteti [9],

A szanj'i fúrás Szádeczk y-K a r d o*s s E. és S zé k y n é F ir x V. vizs-

gálata szerint kalcitos doleritet (karbodolerit), alkálitrachitot, ezek elváltozott szár-

mazékait, és tufát, breccsiát-agglonierátuniot talált. A vulkáni kzetek Sötétszürke,

szürkésfekete palás-agyaggal váltakoznak, melyben kevés növényi lenyomat van.

a d á s z E. megállapítása szerint Ostracodák, gyéren Foraminiferák is találhatók

benne, és a helvéciai emeletbe tartozik. Evvel a vulkáni mködés korát is meghatározta.

Szerkezeti és fejldéstörténeti viszonyok

A Kisalföld harmadidszaknál idsebb medencealj azata meredek medeiiceszegélyi

törések mentén süllyed le. Mihályinál és a Kisfátrától—Xagyfátrától D-re ezek mélybeli

folytatásaként környezetéhez viszonyítva magasabban maradt alaphegység-vonulatok

vannak. Délen a fmedencétl bizonyos mértékig elkülönül a celldömölki medencerész,

ahol a geofizikai mérések szerint az alaphegység a környezetnél mélyebben van.

A kisalföldi medence belsejében a fúrási adatokból két nagy szerkezeti
vonal bontakozik ki a niélyföldtani viszonyok f jellemvonásaként.
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r I

Az egyik K—Ny-i irányban húzódik es egymástól különböz, E-i és D-i részre Ij

osztja a medencét. Ettls a zerkezeti vonaltól É-ra a felsniiocénben nagyméret süllyedés,

vastag tortónai- szarmata üledékképzdés, D-re csak kisebb mérték süllyedés és csekély

partközeli üledékképzdés történt. A pannóniai emeletben már közelítleg egyformán

süllyedt mindkét medencerész.

Ez a szerkezeti vonal a legiijabban Scheffer V. által leírt ,,az Alpok és Radnai
havasok közt húzódó tektonikai vonal” része lehet [7]

A másik nagy szerkezeti vonal a kristályos pala medencealjazatú nagyobb ÉNy-i
neogén medencerészt és a mezozoós medencealjazatú DK-i paleogén-neogén medence-

részt elválasztó DNy—ÉK irányú szerkezeti vonal (Rába vonal). Ettl a szerkezeti '

vonaltól DK-re lev területen mozgékonyabb volt a medencealjazat és már a paleogénben

többízben tengeri üledék képzdött, míg e vonaltól ÉNy-ra a kristályos alaphegység még
sokáig a felszínen volt, csak a miocén végén kezddött el a lesüllyedése. Az ÉNy-on

^

akkor még felszínen lev kristályos alaphegység lepusztulás termékei a DK-i mez- '

zóos aljazatrr medencerész paleogén-helvéti üledékeiben felismerhet [11].
!

Az ÉNy-i kristályos pala aljazatrr és DK-i mezozóos aljazatrr medencerész tek-

toirikus mozgásai, lesüllyedési szakaszai különböztek egymástól, arrri a medencét kitölt I

harmadkori üledékek vastagsági viszonyainak különbözségében is tükrözdik. A rrre-

zozóos aljazatú medeircerész a paleogéirben süllyedt ersen, a neogénben már viszonylag
;

csak kisebb mértékben. A kristályos pala aljazatú medencerész a neogénbeír süllyedt
|

iragymértékben. Ezért a mezozoós aljazatú medencerészbeír vastag paleogén és aránylag

vékonyabb rniocéii-pliocén üledék képzdött. A kristályos pala aljazatrr medencerészben

nincs paleogén, de helyenként iragyon vastag a nriocén és pliocén üledék. Valószín,
|

hogy a grrtai fúrás még a kristályospala aljazatrr irrederrcerészen van, mert a tle csak
j

34 km-re K-re lev kisújfahri fúrás rétegsorától annyira különböz üledéket harántolt.

A gutái fúrás 2193 m mélységben az alsópannóniai rétegekben végzdött. Kisújfalrm

már 860 m-ben a szarmata rétegsor következik, amely itt csak 60 irr vastag, míg a kris-

tályospala aljazat feletti É-i kisalföldi frrrásokban ez sokkal vastagabb (Deákinál 635 m,

Szencen 655 m, Pozsoiryivánkán 286 m).

Szembetn tehát az ÉNy-i kristályos pala aljazatrr és DK-i nrezozóos aljazatú

medencerész fejldéstörténeti különbözsége.

Az ÉNy-i és DK-i területegység közötti törés zóna mentén vannak azok

az effrrzivkzetek, amelyeket a geofizikai nrérések elméleti értelnrezésével

vScheffer — Kán tás imrtatott ki és késbb a szanyi fúrás meg is talált

[ 8 ,
12 ],

A Kisalföld medenceterületének déli részén talált dolerit, alkálitrachit vulkáiri

mködés a KisaEöldi irredencealjazat lesüllyedését okozó helvéti-tortónai (stájer) nroz-

gásokkal volt kapcsolatban. A helvéti emeletben kezdett lesüllyedni a Kisalföld ÉNy-i

részének kristályospalából álló medence aljazata.

A kristálypala aljazatú és nrezozóos aljazatú medencerész határövezete a déli

medeircerészben Szanytól K-re lehet. A szanyi fúrásban talált nagyvastagságrr pannóniai

üledékösszlet még a kristályospala aljazatú medenceterület jellemvonása. Az itt megfúrt

vrrlkáiri kzetek azonban a két területegység töredezett határvidékének közelségét

jelentheti. Az itteni fiatal mozgások következményének tekinthet a Kisalföld medence

belsejében másként nehezen értelmezhet Ságheg}^—Várkesz bazaltvulkánosság is. Ez

a határvonal az É-i medencerészben Guta és Kisújfalu között húzódik a Nagyfáira felé.

A Mihályi—Répcelak és a Kisfáira—Nagyfáira kristályos kzetekbl álló tömegei

közötti összefüggést a fúrási adatok valószínvé teszik.

A kisalföldi medenceterület belsejét harántoló két szerkezeti vorralon kívül a

medencét nagy töréses övezetek szegélyezik. A pátfalui két firrás nagy mélységkülönbsége
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utal a kristályos alapliegységnek a Lajta-hegység fell való meredek leszakadására.

A Gerecse-liegység mezozói képzdményei É-felé meredek leszakadásokkal végzdnek
rigy, hogy a kisújfalui íi'irás 3171 m-ben még nem érte el az eocén képzdmények alatt

várható mezozoikumot. Itt a K—Ny irányit törésvonalak a pliocén-pleisztocén ké]>-

zdményekben is észlelhetk [101. A medeiiceszegélyi törésvonalak mentén a medencét

kitölt üledék lerakódásával lépésttartóan süllyed a medence területe.

A mélységbeli kristályos kzetek helyenként nem nagy mélységben lehetnek a

Kisalföld K-i szegélyén lev felszíni mezozóos képzdmények alatt. A Duuazúg- és a

Börz.sünydig. eruptív kzeteiben gi'akoriak a kristályos pala zárványok S z á d e c z k y
G)’.

,
P a p 11 I'. és Lengyel E, [6] megfigyelései szerint. A gravitációs mérés-

eredmények értelmezésével O s z 1 a c z k y' S z. arra a következtetésre jutott, hogy a

Buda— Pilis-i hegységben a felszín alatt, a környezetéhez viszonyítva kis mélységben,

gránit jelenlétét kell feltételezni.

A kisalföldi harmadkori medencét kialakító tektonikus mozgások a DK-i mezozoós

aljazató medencerész süllyedésével már a larami orogén szakaszban kezddtek. A tu-

lajdonképpeni nagy medencealakulás, a kristálycs pala medencealjazat lesüllyedése a

helvéti emelet vége felé, a tortónai-emelet elején (stájer-oregén szakaszban) kezddött.

Hasonlóan a Bécsi-medencéhez, ahol már a helvétben többszáz méter vastag üledék

képzdött, mint régibb medencék üledéke. A tulajdonképpeni mai Bécsi-medence azon-

ban csak a tortónai-eineletben kezdett lesüllyedni a helvétre diszkordánsan telejiül

vastag tortónai üledékképzdés szerint.

A .süllyedés és feltöltdés a legfiatalabb földtani idkben is folytatódott.

Ha összehasonlítjuk a Kisalföld medencéjét a többi harmadkori üledékes

medencével, a következ hasonlóságokat és különbségeket találjuk :

A paleogénben tengerág alakult ki a Magyar Középhegység ÉNy-i
oldalán (Dió.skál—Kisújfalu fi'irások) és a DK-i oldalán Buzsiik—Bugyi, Gödöll—Túra,

Tóalmás—Mezkeresztes) valamint a Tiszántúl É-i felében az ottani kristályosjiala

vonulat É)-i oldalán (Nagyvárad, Debrecen, Nádudvar). A többi mai medenceterület

nagyrészt még szárazulat volt.

A n e o g é n b e n (a helvét végén — tortónai elején) igen nagy m éret i'í

sü Ily’ ed és és vastag üledékké jizd és indult meg a DNy’ dunántúli

(délzalai) üledékes medencében és az ,,.\lpok—Radnai hava.sok közt húzódó tektonikai

vonal”-tól fi-ra, a Bécsi-medence É-i részén, a Kisalföld É-i részén, a Nagyalföld É-i

szegélyvidékén, valamint a Tiszántúltól É-ra lev területeken (gálszécsi, málcai

fúrások)

.

A DNy-dunántúli (délzalai) és az északi kisalföldi medencék belsejében a tor-
t ó n a i t ó 1 a pleisztocénig folyamatos ü 1 e d é k k é p z d é s történ-

hetett. A tortón—szarmata—pannóniai medence-üledékek között diszkordanciáról, vagy-

üledékhiányról nincsenek biztos adatok.

Az elbbi területekkel ellentétben a Kisalföld D-i része és a Nagy’alföld mai medence
területe a tortónai és .szarmata korszakok idején még csak kismértékben süllyedt, s az*

Alföld csak helyenként süllyedt a tenger szintje alá. Mindezeken a helyeken is csak
vékony’ t o r tó n a i - s z a r m a t a üledékek képzdtek. A szarmata és pannó-
niai képzdmények között diszkordáncia és üledékhiány’ mutatkozik [5],

A p 1 i o c é n b e n mindezen medencék területén nagy’
süllyedés, vastag ü 1 e d é k t ö m e g képzdése indult meg. A
medence sülly’edése egyes részeken még ma is tart.

A Kisalföld mélyföldtani viszonyait részleteiben még korántsem ismerjük. A
fentiekben csak az eddig rendelkezésre álló adatokból levonható nagyvonalú vázlatrft

lehetett elkészíteni, amely’ bizonyára sok kiegészítésre, javításra fog szorulni.
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Somé dala concerning the subsurface geology of the Kisalföld (Little Hungárián Basin)

L. KÖRÖSSY

Up to this time 20 deep weels have been drilled and a nuniber of sets of geophysical
ineasurements performed in the Kisalföld. On the hand of the information yielded by
these, the paper gives a sketchy siunmary of all that may be stated with certaincy on
the subsurface geology of this area.

The baseinent of the Kisalföld consists of early Palaeozoic crystalline schists,

of Palaeozoic and Mesozoic sedimentary rocks. The baseinent of the northern, larger

part of the basin is chiefly nietamorphic (gneiss, inica schist, phyllite, clay slate), with
somé sedimentary rocks of the laté Palaeozoic, while the Southern smaller part is nnder-
lain by sedimentary rocks of Mesozoic age.

The two areas of different baseinent structure are separated bj' a structiiral

liiie of SW—XE trend
;
the basin bottom SPl of this line has been more mobile and has

accmnulated Palaeogene sediments of several stages, dtie to a sinking begun with the
Larainide phase of tectogeiiesis. The Palaeogene sediments carry the detritus of the
crystalline schists which were still exposed in the NW. This north-western part with
its crystalline baseinent has begun sinking only in the Helvetian and Tortonian, in

connection with the Styrian phase of oiogeny.
Another structural line of importance in determining the evehitioii of this area

occurs in the Danube valley : this is of a W—E trend. South of this line there has been
bút a small-scale deposition of upper Miocéné sediments, whereas north of this line the
same locally exCeeds 1000— 1500 metres.

The entire region is covered by a thick niantel of Plio—Pleisíocene sediments.
Along the structural line of SW—XE strike the borings have traversed traces

of a volcanic series, who.se age is, according to Professor E. Vadász, Helvetian. The
rock matéria! was determined by Professor E. Szádeczky — Kardoss and
Mrs. S z é k y to be dolerite, carbodolerite, alkali trachyte and tuffs and agglomerates
of the same.

The Tertiary basin is surrounded by a zone of steep boundary faiilts.

There are the following analogies and differences to be found between the Kis-

alföld and the adjacent other Tertiary basins :

Palaeogene sinking has affected the zones XW and vSE of the Central Hungárián
Mountaiiis, as w’ell as the area north of the crystalline baseinent zone in the Eastern
part of the Great Hungárián Basin (Nagyalföld) (Nagykároly—Debrecen—Nádudvar).
The northern part of the Kisalföld and the rest of the Tertiary basins have remained
above sea level.

The Neogene has brought rapid sinking and intense sedimentation in the South-
west Transdanubian Basin, in the Northern jiart of the Kisalföld and in the Vienna
Basin, as well as in the North of tíie Great Hungárián Basin. There is no reliable infor-

mation as to an interruption of sedimentation from the Tortonian to the Pannonian,
as regards the SW part of Transdanubia and the X" part of the Kisalföld.

The Southern part of the Kisalföld and the Great Hungárián Basin have nndergone

bút weak level changes in the Upper Miocéné, so that inarine sediments are thin and
distribiited in spots. There is an nnconformity and a hiatns between the Sarmatian
and Pannonian sediments.

All these basins have nndergone rapid sinking in the Pliocene, accompanied by
the formation of thick series of sediments. Sinking and sedimentation keep on locally

even in recent tinies.



A SUKORÓI MELEGHEGY HIDROTERMÁS ÉRCESEDÉSE
KI'BOVICS IMRE*

Összefoglalás: A ^leleghegy hidrotermás termékein részletes crcmikroszkópi és színképelemzési
vizsgálatot végeztünk. A meghatározott ércásványok : enargit, fakóérc, antimonit, bizmutin (?), pirr-

liotin, pirít, galenit és arany. Az ércesedés tisztázása szempontjából legfontosabb szerejse az enargitnak
és az antimonitnak van. E két ásvány területileg teljesen elkülönül egymástól, az ásványtársulásuk is

eltér. Az enargit és az enargitos minták nyomelemként Ag-t, Sb-t, valamint Pb-t, Te-t és ritkán igen
gyenge nj-omként Aii-t is tartalmaznak. Az antimonitot utólagos kovás oldatok részben felemésztették.
A felemésztés a növekedési zónák mentén indult me.g, ennek következtében jellegzetes öves szöv’et alakult
ki. Az antimonitban színképelemzéssel a Sb-on kivül Au, Ag, Cu, Sn, Pb, As és Bi mutatható ki. A mind-
két elemtár.sulásban me,gjelenö elemek között mennyiségi különbség van. A legnagyobb eltérést azonban
a bizmut és a tellur viselkedése mutatja. E két elem együtt a vizsgált területen sohasem jelenik meg.
Figyelemre méltó a nagy nemesfémtartalom is, ami különösen az antimonitos képzdményekben kiemel-
ked. A fentiekbl következik, hogy a Meleghegr’en két egymástól jól elkülöníthet érces terület van :

1. Antimonitos terület, uraíkodóan Sb—Bi—Ag—Sn—Pb—.\u elemtánsulással és
2. Enargitos terület, uraíkodóan Cu—As—Ag—I'b elemtársulással.
A teleptani helyzet és az elemtársulás alapján az antimonitos ércesedés a gránittal, az enargitos

ércesedés pedig az andezitvulkánossággal kapc.solatos.

A Velencei-liegységi talajok iiyonielemvizsgálata alapján, a Meleghegyen egyéb

elemek mellett, egy ezüstben viszonylag gazdag öv határolható körül, a hegy DK-i
oldalán mntatkozó kiemelked értékkel [15]. Az itt található ersen limonitos, anti-

monokkeres anyag színképelemzése során kitnt e képzdmény viszonylag nagy Ag-és

An-tartalnia, ami a hegység egyéb területén jelenleg még ismeretlen. Ez tette kívánatossá

a részletes és komplex ércmikroszkópi és szinképelenizési vizsgálatot.

A INIeleghegy ércesedése, a ^"elencei-hegységre vonatkozó eddigi vizsgálatok

(V e n d 1 A.
,
F ö 1 d V á r i A.

, J a n t s k y B.
,
K i s s J.) alapján feltételezett ketts

folyamat szempontjából kulcskérdéssé válhat, mivel a gránittal és az andezittel kap-

csolatos ércesedés határán van. Ftömegében gránit, amely a hegy É-i oldalán tekto-

nikusán érintkezik a palaösszlettel. E tektonikus érintkezés mentén a hegy központi

szakaszán van az ers kvarcosodás és az ércesedés. A déli lejtn lev barittelérek mellett

a gránitot andezit törte át. A DK-i oldalt borító linionitos-antimonokkeres kvarcit-

tömböket Jantsky B. a gerincrl származónak tartja, mivel az 1952-ben telepített

táró, amely e tömbök alatt halad, ilyen típusú ércesedést nem harántolt. A hidrotermás

képzdmények genezisére vonatkozó vélemények megoszlanak. V e n d 1 e terméket

az andezittel kapcsolatos utóvulkáni mködésbl származtatja [33], amit Teleki G.

és Földvári A. is átvett. Jantsky B. két egymás mellett párhuzamosan haladó

mintegy 4 ni szélesség, a két végén szétágazó telért tételez fel. Ennek mentén a hidro-

termás képzdményeket részben a gránithoz tartozó utómagmásnak (malachitos-,

krizokollás-, antimonitos szakasz és a barittelérek), részben pedig az andezithez tartozó

,,utóvulkáninak” tartja. A Meleghegyen a jelenlegi feltárási viszonyok szerint egykori

nyílt hasadékképzdésrl, vagyis valódi telérképzdésrl nem beszélhetünk, noha a

kvarco.sodás preformált tektonikai irányok mentén jött létre. A gránit eredeti kvarc-

* Késziilt az líETE Ásvány- Kzettani Intézetben és a MT.\. Geokémiai Kutató I.aboratóriuinátian.
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szemcséi még a leginkább kvarcosodott részekben is határozottan felismerhetk. A
hidrotermás oldatok a gránitot teljesen átalakították, a szilikátásván3'okat kiszorították

és ugyancsak erteljes kvarcosodást hoztak létre. E foh'amat a gerincen, a hegy csapásá-

C^bika§li

^2.0^

1 . ábra. A Jleleghegy köziicmti részének földtani térképe (J a n t s k y n. szerint), eleintársulási és minta
vételi vazlata. Magyarázat: 1. kontaktpala, 2. biotitos gránit, 3. gránitporfir, 4. berezitesedett
gránit, 5. berezitesedett gránitporfir. 'G. kvarcosodott gránit, 7. hidrotermális kvarctelérek, 8. barittelerck
es erek, 9. eocén korú andezit, 10. kvarcosodott tektonikus breccsia, 1 1 . lejttörmelék, 12. ,Sb— Hi - .\g
Sn—Pb—Au elemtársulás (antimonitos-antimonokkeres terület), 13. Cu—As—Ag—Pb clemtársulás
(enargitosanalachitos terület), 14. mintavétel (kémiai elemzés), 15. mintavételi körzet (színképelemzés)

|

Geological map (after B. J a n t s k y) of the Central part of the 3Ieleg Hill, with a sketch of .sam])ling I

localities' and of the distribution of elemental association.s. Explantations: 1. Contact schist, í

2. Biotitic gránité. 3. Gránité porphyr\’, 4. Beresitized gránité, 5. Bercsitized gránité porphyry, G. Ouartzi- i

tized gránité, 7. Hvdrothcrmal quartz dikes, 8. Baryte dikes and veins, 9. Kocenc andesite, 10. (Juartzi- I

tized tectonic breccia, 11. Scree, 12. Zone of the .Sb—Bi—Ag—Sn— Pb—Au association íantimonitc- f

ochre-of-antimony area), 13. Zone of the Cu—As—Ag—^Pb association (enargite malachite area). 14.
[Point of sampling fór Chemical analysis, 15. .\rca of sampling fór spectral analysis. I

bán volt a legintenzívebb, ami az együttes kifejldésnek teléres jelleget kölcsönöz.

Az így keletkezett kvarcitban néhány mm átmérj ércszemek kioldásából származó
üregecskék vannak, de helyenként még primer ércásványszemek is megfigyelhetk.

Az északi telér nvmgati oldalán J a n t s k B. kalkopiritet és antimonitot, valamint

malachitot és krizokollát, a keleti oldalon pedig antimonitot és másodlagos rézásványokat
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határozott meg. A nadapi táró a 70. méterben 20—25 cm vastag pirites-molibdenites

kvarctelért (340,60°), 283. méterben pedig 1—2 cm-es galeniterecskét harántolt [10].

A gerincen húzódó telért kétoldalt 1
—2 m vastagságéi limonitos sáv szegélyezi.

Ércmikroszkópi vizsgálat

A jelenleg felszinen hozzáférhet hidrotermás termékek ersen oxidáltak, a

primer íisványoknak csak egy kis része határozható meg. Elsdleges ércásványokat

csak a meleghegyi Eikask melletti kutatógödörbl kikerült kvarcosodott gránitban,

a nadapi táró feletti ersen kvarcosodott antimonitos képzdményben és a táróból

kikerült anyagban sikerült meghatározni. Az ércásványok fészkes, vagy hintett meg-

jelenések. Az említett három lelhelyen ércmikrószkóppal enargit, fakóérc, antimonit,

bizmutin
( ? ), pirrhotin, pirít és galenit ércásványok határozhatók meg. Ezenkívül

dúsítás útján binokuláris mikroszkópiial aranyat is sikerült kimutatni.

Enargit. Jantsky B. Velencei-hegységi kutatásai során (1951-ben) a

Likask melletti 1—2 m mélység kutatógödörbl elkerült malachitos anyag elsdleges

ásványa tiilnyoniórészt enargit. Az uralkodóan 0,5— 1 mm hosszúságú kristályok táblás

oszlopos kifejldések. Nagyon gyakori a c-teiigellyel párhuzamos rostozottság. A hasa-

dás jól észlelhet. Az ikerösszenövés gyakori jelenség. Az ásványszemcséket malachit,

vagy egyéb másodlagos rézarzenát ásványok koszorúja övezi, amely sokszor az egész

szemcsét hálózatosán átszövi (XXV. tábla, 1.). Gyakori a teljes átalakulás is, amikor az

eredeti ásványra már csak a körvonalból következtethetünk. A nieleghegyi enargit

röntgenadatai az összehasonlítás céljából megvizsgált recski enargitével nagyon jól

egyeznek.* (I. táblázat). Az eltérés a mérési hibahatáron belül van.

I. táblázat

Sorsz.

Knargit Recsk Enargit Meleghegy*

Megjegyzés

d(»«) I. á{hki) I.

1. 3,52 3,52 g
2. 3,37 hg 3,38 ig
3. 3,19 ie 3,19 ie
4. 3,12 g 3,1

1

ig
5. 3,05 ke 3,04 g
6. 2,832 ie 2,830 e
7. 2,695 g —
8. 2,422 g [ci] 2,439 ig [d] diffúz
9. 2,216 ke 2,21 1 ke
10 . 2,042 ke 2,040 ke
11. 1,910 g 1,900 g
12. 1,852 iie 1,852 iie
13, 1,772 iife 1,765 ig
14. 1,749 ig 1,744 ig
15. 1,727 e 1,726 e
16. 1,633 ke .

17. 1,606 g 1,605 g
18. 1,588 ke 1,587 ke
19. 1,553 g 1,554 <7

e>

Becsült intenzitások :

ie = igen ers
c - ers

ke = középers
g = gyenge
ig = igen gyenge
• A felvétel I'e katóddal, szr nélkül, 40 k\' feszültséggel készült.

,

*„ A röntgenvizsgálatokat Sztrókav K. profeszor ellenrzésével Gyré Gézáné tudmunkaer vegezte.
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A válogatott homogén enargitanyagban színképelemzéssel a felemeken kívül

Ag és vSb mutatható ki. Az elemszegénység és a vonalintenzitás gyengesége azonban
elssorban abból adódik, hogy színképelemzésre a tiszta enargitból csak nagyon kevés

anyag jutott. Az egyéb ásványokkal, elssorban fakóérccel és galenittel kissé szennyezett

meleghegyi enargitos minták az említett elemeken kívül Pb-t, Sn-t, Te-t, és Au-t is

tartalmaznak. A recski enargitban mindezen elemek mellett nyomként, ül. határozott

( + )
nyomként Ge és Bi is van. A recski érc bizmutásványai Sztrókay K. vizs-

gálataiból ismertek. Ennek alapján valószín, hogy az enargit a Bi-ot ásványzárvány-

ként tartalmazza. A többi elem esetében izomorf elemhelyettesítés valószínsíthet.

Az atomrádiuszok és az atomszerkezet alapján a Cu-t (r 1,28 A) az Ag (r = 1,44 A)

és az Sn (r ^ 1,40 A), az As-t (r = 1,25 Á) pedig a Ge (r 1,22 A) és a Te (r = 1,43 Á)
helyettesítheti, amint ez a fakóércek esetében ismert.

II. tíiblázat

Enargit színképelemzése

1

' Au Ag Cn Zn Ge .Sn Pb As Sb Bi Te

Enargit (egykristály) Meleghegy 0
' '

0 0 0 0 -A ny 0 0

Enargit (egykristály) Jleleghegy 0 iiy

U

+ '+ 0 0 0 (ny) + 4- ny 0 0

Enargitos anyag Meleghegy (ny) ++
+
-h-f ny 0 + + + 4-4- -4 + 0 ny

^

Enargitos anyag Meleghegy 0 (+)
+
+ + (iiy) 0 (+ ) -t-t- -4 + 4- 0 (ny)

Enargit (egykristály) Kecsk 0 -r-

4"

++
0 '4 ny 4- + + 4- + (ny)

línargit (egykristály) Recsk 0 4-

-U

+ + ? (+) (ny) (ny) -4 + + (ny)

Enargit (tömör) Recsk (ny) 4-

4-

0 ny - + -4 !- + -4 4-

A két lelhelyrl származó enargit nyomelenitartahnának hasonlósága ellenére

is nagy külpnb.ség van. A recski gazdag ásványtársulással szemben a Likask környékén

a jelenlegi' feltárásokban csak néhány ásvány mutatkozik.

Sztrókay K. recski megfigyelése szerint az enargit mindig a kékpala alatt

jelenik meg. Ahol ez hiányzik, az enargitot a fakóérc váltja fel. Feltételezése szerint

zártabb rendszer esetén a felszálló oldatok megrekedése következtében nagyobb nyomás

és kénkoncentráció jön létre, s ennek hatására fakóérc helyett a kénnel telítettebb enargit

keletkezhet. Ezt alátámasztja az enargitnak melegítéssel, vagyis a rácsszerkezet lazításá-

val, tehát a nyomással ellentétes folyamatnak a hatására tennantitté változása [29].

Ebbl adódhat az enargitnak a fakóércnél kisebb nyomelemtartalma is. Meleghegyen

a recskihez hasonlítható befed szint a közelben még meglév kontaktpala lehetett.

Az enargit keletkezéséhez feltételezett nagyobb nyomás természetesen létrejöhet fedpala

nélkül is, különösen hintett ércesedés esetén. Enargit a Meleghegy területén csak a Li-

kask környékén mutatható ki. Vele együtt jelenik meg a fakóérc is, amely azonban

viszonylag ritka ásvány.

A n t i m o n i t . Rendszerint sugaras, ts, léces kifejldés. Az idiomorf kifejldés

és a növekedési övék különösen a c-tengelyre merleges metszeten láthatók jól. A késbbi
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kovás oldatok az antimoiiitot részben vagy teljesen felemésztették. A feleinésztés rend-

szerint az ásvány belsejében, a növekedési zónák mentén kezddött (XX\k tábla, 2, 3, 4.

ábra) .lígyes szemcséknek csak a szegélye vagy a foszlányai maradtak meg {XX^'1.

tábla, 5—6). A felemésztett anyag a szállító oldatok ásványkomponenseivel együtt

finom, ércmikroszkóppal meghatározhatatlan ts-léces kifejldés szulfidszemcsék alak-

jában ismét kivált. Ép antimonit viszonylag ritka. Még az ersen kvarcosodott részben

is gyakori az antimonokerré történt részleges vagy teljes átalakulás. Az ép antimonit-

kristályokban nagyszámú meghatározhatatlan anizotróp zárvány látható. Kgyes zár-

ványok átalakultak kovellhmé. A színképelemzéssel kimutatott elemek — Au, Ag,

Cu, Sn, Pb, As — részben nyilvánvalóan ásványzárványokban vannak, részben pedig a

fentebb említett szennyez szulfidszemcsékbl származnak. Ezzel magyarázható a

meleghegyi antimonitnak az összehasonlító ásványoktól eltér nagyszámú és viszonylag

nagy koncentrációjii nyomeleme. Az összehasonlítás céljából megeleniezett külföldi

antimonitokban többé-kevésbé állandó nyomelemként az Ag, Cu, Pb, és az As
jelentkezik, de lényegesen kisebb a koncentrációjuk, mint a meleghegyiben

(III. táblázat).

P'eltn a meleghegyi mintákban az Sn viszonylagos gyakorisága. PVltételezhet,

hogy az antimonit az elbbi elemeket elssorban zárványként, óntartalmú komplex
szulfidok alakjában tartalmazza. Ezt igazolja az egymástól nagymértékben eltér ion-

rádiuszú, de koni]-)lex szulfidok alkotására hajlamos elemek — az Ag, Cu, Pb és az As —
állandó jelenléte is. Bi-ot csak az aranyidai, a kapnikbányai és a dognácskai antimonit

tartalmaz határozott
( -f- )

nyomként, ül. gyenge nyomként. Ezzel szemben a meleghegyi

antimonitnak a bizmut állandó és nagy koncentrációjú eleme. Egyik meleghegyi anti-

monitos kvarcmintában 6,23% Sb mellett !,60°ó Bi van, vagyis a ,Sb ; Bi — 4 : 1, ami fel-

tnen nagy érték. A meleghegyi antimonitban a Bi részben bizmutin alakjában jelenik

meg. Egyes metszeteken a növekedési övékkel párhuzamosan a két ásvány zónás összenö-

vése, illetleg ismétldése látható (XXVI. tábla, 8.). Minthogy a két izoniorf ásványnak

a rácsszerkezeten kívül a rácsállandói is igen jól egyeznek, (antimonit: - 11,20,

bu = 11,28, c,| = 3,83, bizmutin : a„ = 11,13, bo — 11,27, c„ = 3,97), a növekedési

övék ennek következtében jöttek létre. Ez egyben segítette a kovasav feleniésztési

tevékenységét is. A növekedési lapok, ül. a felemésztési zónák a szemcse belseje felé

általában srsödnek, ami a bizmutinövek srbb megjelenésével kapcsolatos. Mindez
megfelel a Bi, ül. a bizmutin korábbi kiválásának is. A kovasavas felemésztés rendszerint

a szemcse belsejében kezddött és elssorban a savanyít kémhatási'i közegben jobban
oldódó bizmutinban gazdagabb részeket oldotta fel. Ezt alátámasztja a feloldott anyag-

gal ersen átitatott kvarcos rész Sb : Bi arányának változása a megmaradt sugaras

antimonit Sb : Bi arányához képest, mely szerint a kvarcos anyag Bi koncentrációja

viszonylag növekedett. Az ,Sb—Bi izoniorf helyettesítés fakóércekben ismert. A két

elem atomrádiusza közötti különbség kicsi. Sb = 1,45, Bi = 1,55. Az antimonitban a

Bi a vSb-t ennek ellenére sem helyettesíti, ami elssorban onnan ered, hogy az vSbaSj

kiválásának kedv-ez savanyú kénihatású oldatban a BÍ2S3 molekulák feloldódnak. A
kémhatás ritmusos változásával azonban a leírt zónás szerkezet létrejöhet. A kezdetben
savanyi'i kémhatású hidrotermák a gránitlebontás következtében oldatba került

alkáliák megnövelik, vagyis az oldat lúgossá válik. Az alkáliák viszonylag gyors távo-
zásával a kémhatás ismét megváltozhat. Az ércszállító oldatok ritmusos változásával
az említett jelenség többször ismétldhet. Az antimonit jelenlegi öves alkata a kiválás

utáni kis hmérséklet kovasavas oldatok bizmutin kioldása következtében jött létre.

Az antimonit a jelenlegi feltárási viszonyok mellett csak a hegy DK-i oldalán, á nadapi
táró feletti kvarcitos anyagban mutatható ki. A Ny-i oldal déli telérágának Sb-tartalma
azonban részben szintén antimonitból származhat.
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Antimonit és antimonitos anyag színképelemzése
III. táblázat

1
,

.Au

j

-Ag Cti Zn Sn Pb As Sb
j

Bi Te

Antimonit, Meleghegj' 0 + + ny ( + ) (+)
+
+ + + A 0

Antimonit, Meleghegs' 0 + + 0 iiy + (+ ) + + A A 0

Antimonitos kvarcit.
Meleghegy (ny) + + + + ? + + + + + + A- 0

.Antimonitos kvarcit,
Meleghegj’ ny

4~

+ + (ny) (++) + + (+ + )

+
+ +

+
+ + 0

Átitatott antimonitos
kvarcos anyag,
Aleleghegj’ {++) (++) 0 + + -J- “f ~r 0

Antimonit, Pátka,
Földvári féle akna 0 ny -I- + p ( + ) +

"T

+ F (ny) 0

Antimonit-szfalerit,
Pátka 0 (ny) + + +

'

(ny) -I-
( + )

+'+ (^+) 0

.Antimonit, Szálénak 0 ny ny 0 ? P (ny)

ny

~r

"f -r 0 —

.Antimonit, Magurka 0 u* 0 (ny) ~T

+
-f + 0 —

.Antimonit, Helcmanóc 0 ny -f ? 0
( + ) (ny) -j-'— 0 0

.Antimonit, Helmanóc 0 0 Q 0 (+) (ny)
+
+-f 0 0

Antimonit,
Szepesbánya 0 0 -j- 0 0 3 +) (ny) -f + 0 0

.Antimonit,
vSzepesbánj-a 0 (ny) + 0 0

(+ ) (ny)
+
++ 0 0

Antimonit,
Csúcsom 0 ny + 0 (ny) ny . (ny) -Í- + 0 0

.Antimonit,
Csúcsom 0 (+ ) +

.

? p + (ny)
-f

p 0

.Antimonit, Jósva 0
(+ )

-U 0 0 — ny
*f

0 0

.Antimonit, .Aranyida '(+ ) + 0 0 — (ny)
+
++ 3- 0

.Antimonit, Pfibram 0 ny ny 0 (ny) (+) (ny)
+
++ 0 0

-Antimonit, Pfibram 0 ny ny 0 (ny) (ny) 0 0

-Antimonit,
Kapnikbánj’a 0 0 ny (+) ny

+
-f 4- (ny) 0

-Antimonit,
Felsbánya 0

0

-f -f- ? (ny) + ny
+
+ A 0 —

.Antimonit,
Dognácska nv -- 0 (ny) + ny

+
-f -u (ny) 0
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P i r r h o t i n : ritka ásvány, csak az antimonitos mintákban mutatkozik.

Felemésztése jól megfigyelhet, legtöbbször már csak a roncsai láthatók.

Pirit. Általánosan elterjedt ásvány. Néhány mm-es erecskékben, vagy telérek

hintéseként, uralkodóan 1— 2 mm átmérj, pentagondodekaéderes vagy hexaéderes

kristályokban jelenik meg. Rendszerint goethitbl és limonitból álló köszöni, övezi.

Gyakori a teljes átalakulás, amikor az eredeti ásványra már csak a kristályformáljól

következtethetünk. A teléreket kísér limonitos öv linionitja részben valószínleg a

piritbl származik.

G a 1 e 11 i t. A nadapi táró 1
—2 cm-es galenitzsinórján kívül csak mikrokristályos

szemcsékként mutatkozik néhány mintában. Nyomelemként Ag-t, Cu-t, Zn-t, Sb-t, Bi-t

és gyenge nyomként As-t tartalmaz.

/I’. táblázat
('.alenit szinkOpelenizése

!

Au
,

Ag Cu Zn Cd (iC

1

Sn
, Fb

[
j

As ,Sb Bi Te

Galenit, Mele.síliegy,

Nadapi táró 0 t- + -I- -t 0 — 0
+-

(ny) (+) + 0

Galenit, Meleghe.gy,
Nadapi táró

0 r
. H- + -t

— — 0

-t-

ny (+) + 0

Gelenit, Ördöghegy
(ki.sse kvareos) 0 4- + -t (ny) 0 0 -f + (ny) (+) H-F) 0

Galenit, I’ákozd, Fluorit-
bánya 2,34 in 0 -1- + + + - ny 0 (in-)

+
+ + 11y Ily 0

Galenit, Szzvár, 34,4 m
Galenites fészek 0 -1-

(+ )
0 0 0 0

-f

-f -1- 0 Jiy iiy 0

( lalenit
,

( lyöívgyösorüszi
0 -

-i-
-- 0 0

-1-

+ 4- 0 ny 0 0

('.alenit
,

( lyöngyösoroszi

,

l’éter l’ál tel’ér 0 + ny 0 0
-f .

-I- + (ny) ny 0 Ü

Galenit, Selnieci)án>’a 0 -f- { + )
0 ny 0 0 ; -h 0 (ny) 0 0

L e u t w e i n és H e r in a n n vizsgálatai
[ 1 6] szerint a freibergi galeiiit az

Ag-t és a Bi-t matilditként, a Cii-t, Sb-t és As-t pedig fakóérczárványkéiit tartalmazza.

Figi'^elenire méltó a nieleghegyi galenit Bi-tartalnia. A Velencei-hegységben csaknem
minden mintában kimutatható, a gyöngyösoroszi galenit viszont az eddigi vizsgálatok

szerint teljesen bizniutmentes.

Meleghegyi magmás képzdmények nyomelemvizsgálata

Az ércmikroszkópi vizsgálat a rossz feltárási viszonyok, valamint az anyag mál-
lottsága következtében az ércesedés jellegére, területi elterjedésére és az ércesedés mér-
tékére vonatkozólag nem nyújt kielégít adatokat. A színképelemzés e hiányosságokat
bizonyos mértékig pótolja, így a két vizsgálat kiegészíti egymást. Ezért elssorban a

hidrotermás ércesedésre jellemz elemeket vizsgáltuk, de a színképelemzést a Meleghegy
egyéb magmás képzdményeire — elssorban az elbontott, kvarcosodott gránitra — is

kiterjesztettük. így szükségessé vált az egyes elemek gránitos kzetekbeli átlagos kon-
centrációjának az irodalmi adatok alapján való értékelése.

2 Földtani Közlöny
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Az egyes elemek spektrográfiai kimutathatósága eltér, így az általunk használt jel-

zések különböz elemeknél a szoros vonalintenzitás esetében is különböz koncentrációt n

jelentenek. Ezért a könnyebb tájékozódás céljából az V. táblázatban megadtuk M i t-

chel és Ahrens — Liebenberg adatai alapján az egyes elemek kimutatbató-

ságának a határát. Az általunk használt (ny) jelzés hozzávetlegesen a táblázatban

közölt határértékeknek felel meg.
«

í'. táblázat 1

Elem
Hullámhossz

A kimutathatóság határa %-ban

A
M i t c h e 1 sz. Ahrens—

Eiebenbergsz.

Co 3453,50 0,0002 0,0005
Xi. 3414,76 0,0002 0.0001
Au 2428 — 0.001
Ag 3280 0,001 0.0001
Cu 3247 — 0.0001
Zn 3345 0,03 0,005
(ie . 2651 — 0,0001
Sn 2840 0,0005 —

3262 — 0,002
rb 2833 0,001 0,001
As 2780 0,01
Sb 2598 0,001
Bi 3067 0,0001
Te 2385 0.01
Zr 3392

3438
0,001

0.002
V 3185 0,0005 0,002
Cr 4245 0,0001 0,0001
Mo 3170 0,0001 0.0005
Mn 4030

4034
0,001

0,0003

Sziderofil elemek: Co, Xi, Au. A kobalt és a nikkel a terület legnagyobb

részén a kimutathatóság határán van, ami hozzávetlegesen megfelel a földkéreg átla-

gának (Co : 0,0023%, Ni : 0,008%) és csak némileg haladja meg [24] a gránit átlagos

kobalt- (0,0004%), ül. nikkeltartalmát (0,001 °ó). Nagyobb mennj-iségben — e két elem

geokémiai törvényszerségének megfelelen — csak a barittelérek melletti andezitben

mutatható ki. A meleghegyi ércesedés szempontjából tehát nincs jelentségük. Néhány
dúsított mintában és egyes minták nehéz részlegeiben a Ni határozott nyomként (-f-)

jelentkezik.

Arany. A Meleghegyi gránittal kapcsolatos hidrotermális képzdmények
Au-koncentrációja a gránitok 0,1— 1,1 g/t átlagának [27] kb. tízszerese. A limonitos-

antimonokkeres anyag Au-tartalma a kémiai elemzések alapján a következ :

Au Ag
g/t g/t

!M/I számú miuta. Sötétszin limonitos au3'ag, a Melegheg>’ Xj’-i oldala 1,00 1,00
!M/2 számú minta. Sötétszin limonitos an>'ag, a Meleghegy 351,3 m pont 0,00 11,00
M/3 sz minta. Világossárga limonitos antimonitokkeres anj-ag, 3Ieleghegj-, DK-i oldal,

a Nadapi táró felett 5,50 297,30
M/4 számú minta. Világossárga limonitos-antimonokkeres an\-ag, Melcghegy DK-i

oldal, a Xadapi táró felett 8,50 363,50

A négj- elemzés átlaga: 3.75 218,20

(Elemz: Czibulka I., Recski Ércbán^’ászati Vállalat.)

Az Au és az Ag átlagértéke a mrevalóság határa felett van. Legnagyobb a

dtisulása a hegy DK-i oldalán, ahol a nemesfémtartalom a limonit és az antimon koncent-

rációjával arányosan növekszik.
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A liiiionitos anyag 0,25—0,10 inin-es, valamint 0,10—0,06 uim-es szeinnagyságú

nehéz részlegének gyenge sósavval való leoldása után visszamaradt kvarcos maradék-

ban az Au spektográffal nem mutatható ki, viszont az oldással nyert anyagban ersen
feldúsul. Tehát az Au-t az oxidációs öv limonitos kötanyaga tartalmazza. A maximmn
a savas oldással nyert limonitos anyag 0,05—0,001 nmi-es szemnayságú részlegében

jelentkezik, a finomabb részlegijen ismét csökken a vonalintenzitás (2. ábra). A 0,05—

-

0,001 nim-es részlegbl készített dúsítmányban az Au szemcsemérete binokuláris mikro-

szkópban átlagosan 0,001—0,002 mm-nek adódott.

2. ábra. Arany szemcsenagysági eloszlása a limonitos kötanyagban. 1. Atlagminta a limonitos-antimon-
okkeres anyagból, 2. a 0,25—0,125 mm szemcsenagyság nebéz részlege, 3. a 0,10—0,06 mm szemcsenagyság
nehéz részlege, 4. a 0,20-^,125 és a 0,10—0,06 mm-es szemcsenagyság savas oldással nyert 0,10- 0,05 mm-es
szemcsenagyságú részlege {limonitos anyag), 5. a 0,25—0,125 és a 0,10—0,06 mm-es szemcsenagyság
savas oldással nyert 0,05—0,002 mm-es szemnagyságú részlege (limonitos anyag), 6. a 0,25—0,125 és a
0,10—0,06 mm-es szemnagyság savas oldással nyert 0,002—0,0005 mm-es szemnagyságú részlege (limo-
nitos anyag), 7. a 0,25—<),125 és a 0,10—0,06 nun-es szemcsenagyság savas oldással nyert 0,0005—
0,00 mm-es szemcsenagyságú részlege (limonitos anyag) — Grain size distribution of gold in the limo-
nitic cement 1 . Average sample of mixed limonite and ochre of antimony, 2. Heavy fraction of the 0,25—
0,125 mm grain size eláss, 3. Heavy fraction of the 0,10—0,06 mm grain size eláss, 4. 0,10—0,05 mm
grain size eláss of the limonitic substance obtained by treating classes 0,25—0,125 and 0,10—0,06 with
hydrochloric acid, 5. 0,05—0,002 mm grain size eláss of the same, 6. 0,002—0,0005 mm grain size eláss

, of the same, 7. 0,0005—0,00 mm grain size eláss of the same.

Területi eloszlása a tiszta limonitos-antimonokkeres anyagban teljesen egyen-

letes. Az aranynak limonithoz társulásából arra következtethetünk, hogy elsdlegesen

az Au a pirithez kapcsolódik. A táróból kikerült pirít és pirites minták azonban Au-t

nem, vagy csak bizonytalan nyomként tartalmaznak. Ezzel szemben némely antimonit-

ban,ill.antimonitos mintában maximálisan ers nyomként is kimutatható. Az Au tehát —
figyelemmel a limonitos képzdmény nagy Sb tartalmára is — , elssorban az antimonit-

tal, ill. az Sb—Bi—Ag elemtársulással kapcsolatos. Ezt igazolja a Ny-i oldal hasonlóan

limonitos anyagának Au-szegénysége is.

Az Au-t a szrési elv értelmében a magmás folyamat során a hasonló ionsugarú

kálium kiszri. Ennek következtében a káligránitok Au-tartahnának szükségszeren

nagyobbnak kell lennie. Meleghegyen a K által kiszrt Au a gránit nagymérv elbontása

során felszabadulhatott és így a hidrotermás szulfidos-antinionos-bizmutos oldatok

elszálhthatták. A gránit átalakulása viszonylag itt a legnagyobb, ez magyarázza egyiittal

e területnek a Velencei-hegység egyéb érces területéhez viszonyított nagyobb Au-tar-

talmát is.

Az elemzési adatokból a mélyebb szintek Au-koncentrációjára vonatkozólag nem
vonhatimk le megbízható következtetéseket. A felszínen ugyanis két egymástkövet moz-
zanattal kell számolnunk. A könnyen oldódó anyagok távozásával párhuzamosan az Au

9*
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kezdetben viszonylag dúsul. A linionitos kötanyag elrehaladott kioldásával azonban
egyre több Au is eltávozik, ennek következtében a visszamaradt anyaghoz viszonyított

koncentrációja csökken. Ezt a folyamatot az Au kis szemcsemérete is elsegítette.

K a 1 k o f i 1 elemek: Ag, Cu, Zn, Pb, As, Sb, Bi, Te. A színképelemzési táb-

lázatból is kitnik, hogy az elemek — különösen egyes területrészeken — az érces folya-

matokban sajátos szerepet játszottak. Koncentrációjukból az ércesedés mértékére,

elemtársulásukból pedig az ércesedés jellegére következtethetünk. Az eddigi vizsgálata-

ink szerint a csoporton belül legnagyobb jelentségnek az ezüst mutatkozik.

Ezüst: A Meleghegy egész területén és csaknem minden egyes mintában kimu-

tatható. Koncentrációja azonban kb. három nagyságrenden belül változik. Maximális

mennyisége a hegy DK-i oldalán, az antimonitos kvarcitban — 1 ] ,000 g/t — és a Xadapi
táró felett lév limonitos-antimonokkercs anyagban — 563,50 g;t — van. X'agr-ságrendi-

leg ugyanennyi Ag-t tartalmaz a Eikask melletti kutatógödör malachitos-enargitos

anyaga is. A többi területrész Ag-tartalma kb. 1—50 g/t között változik, maximális

értékben ^.onban elérheti a 100 g/'t-t is. A gerincen haladó telér két oldalán lév linionitos

öv — ellentétben a fentebb említett nag}" Ag-tartalmú limonitos-antimonokkeres anyag-

gal — csak gyenge nyomként, ill. nyomként (1,00, ül. 11,00 g't), a kvarctelér pedig

többnyire határozott nyomként tartalmaz Ag-t. Ag-ásványt ércmikroszkóppal nem sike-

rült kimutatni, azonban a meghatározott ércásványok — antimonit, enargit, galenit,

pirít — ezüsttartalmúak. A meleghegyi antimonit Ag-tartalma nagyságrendileg nagyobb,

mint a kiUönböz lelhelyekrl származó, összehasonlítás céljából megviszgáít antimoni-

toké. Az enargitos-fakóérces agyag valamivel kevesebb Ag-t tartalmaz, de amint az

1. színképelemzési táblázatból látható, hozzávetlegesen ugyanannyit, vagy valamivel

többet, mint a recski enargit. Kiemelked a galenit Ag-tartalma is, ezzel szemben a pirit-

ben a maximum 20—30 g/t.

A terület nagy részén az Ag—Sb—Bi koncentrációja között szoros összefüggés

észlelhet. Ez az összefüggés egyes helyeken az Ag—As—Cu koncentrációja között is

megvan. Az Ag-nek az említett elemekkel való kapcsolata a felszínen, az ersen oxidált

anyagban is jól követhet, annak ellenére, hogy a felsorolt elemek oldhatósága és moz-

gékonysága nagyon eltér. Az említett elemek koncentrációja közötti összefüggés els-

sorban a közös eredetre vezethet vissza.

R é z. A gránitok Cu-tartalma 0,014—0,0005% között változik, átlagban 0,0025“o

24].A meleghegyi magmás képzdmények Cu-tartalma a gránitok átlagánál kb.egy nagy-

ságrenddel nagyobb. Nagyobb gyarapodása a Likask melletti kutatógödör malachitos-

enargitos anyagában és az antimonitos kvarcitban van (0,87%). A barittáróval harántolt

pirites andezit az átlagnál szintén valamivel több Cu-t tartalmaz. A többi területrész

koncentrációja megközelítleg azonos, ami fleg a réz mozgékon5'ságának következnié-

ménye .

Ci 11 k . A gránitok átlagos Zn-tartalma 0,0034°o [24]. A Meleghegyen a jelen-

tékeny hidrotermás hatás ellenére is szembetn a cinkszegénység,janii egyébként a tala-

jok nyomelemvizsgálatából is kitnt [15]. Számos mintában a kimutathatóság (0,005°o)

határa alatt van. Koncentrációja tehát hozzávetlegesen megegyezik a gránitok átlagá-

val.

Ó n. A magmás kzetek átlagos vSn-tartahna 0,004%. Legtöbbet a gránitok tar-

talmaznak, átlagban 0,0056—0,0080%-ot [27]. A meleghegyi terület nagyrészén a kimu-

tathatóság határán, vagy alatta van, ami az vSn spektrográfiai kimutathatóságából követ-

kezleg kb. megfelel a gránitok átlagának. Azonban a két érces terület Sn-tartalma lénye-

gesen nagyolib. Az antimonitos kvarcit 0,5%-nyi mennyisége ezidszerint hazai viszonj--

latban is a legnagyobli ónkoncentráció. E terület limonitos-antimonokkeres anyagában

pedig nyomként, ill. határozott nyomként mutatható ki, ezzel szemben az ugj-ancsak
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nagy Sn-tartalmú eiiíirgitos anyag környékén már csak a kimutatliatóság határa körül

ingadozik. Ez is igazolja Szádeczk y-K. E. megállapítását, hogy az Sn csak oxidos

formában stabilis [27], Szulfidos kötés esetén a felszíni viszonyok között niobilissá válik.

Ó 1 o m. A meleghegyi folyamatoknak megfelelen a gránitok 0,0024%-nyi átla-

gát [24] a Pb-tartalom az egész területen lényegesen meghaladja. Fásványa, agalenit,

kis szemcsék alakjában több helyen kimutatható. A Pb legnagyobb értéke az antimo-

nitos kvarcitban (3,12°ó), valamint a DK-i oldal limonitos-aiitimonokkeres anyagában

(inax, 1,38%) és a Eikask környéki rézérces mintákban van.

Arzén. A gránitok átlagos As-tartalma 0,00015% [27], Az As kimutatható-

ságának a határa A hrens szerint kb. 0,01 %, vagyis a gránitok átlagánál mintegy két nagy-

ságrenddel nagyobb. A meleghegyi hidrotermás képzdményekben a barittáró és környéke

kivételével mindenütt kimutatható, mégpedig a terület nagyrészén nyomként — ny —
ill. határozott nyomként (+), tehát a gránitok átlagánál lényegesen nagyobb koncent-

rációban. Legnagyobb felhalmozódása természetszeren a Idkask melletti enargitos

anyagban van, de mennyisége az antimonitos kvarcitban is számottev (0,63°ó). A DK-i

oldal limonitos-antimonokkeres anyagának As-tartalma a többi területrészhez viszo-

nyítva kiemelked, de az antimonos minták koncentrációjánál lényegesen kisebb (0,007%) .

Ez a koncentrációcsökkenés a Likask környékén még szembetnbb, ami nyilvánvalóan

az As nag}'^ mozgékonyságának a következménye.

Anti m o n . Meleghegyen a kalkofil elemek közül az eddigi vizsgálatok szerint

az vSb érte el a legnagyobb koncentrációt. A gránit 0,00003%-os átlagához [27] viszo-

nyítva és a 0,001 °ó-os kimutathatósági határ figyelembevételével a meleghegyi hidro-

termás képzdménynek csaknem az egész területén jelents Sb-felhalmozódás történt.

Legnagyobb koncentrációja a DK-i oldalon, az antimonitos kvarcitban (6,23°o) és a

limonitos antimonokkeres anyagban van (2,25%). Az enargitos minták és a galeniterecske

Sb-tartalnia is kiemelked. A meleghegy kvarcosodott központi szakaszának többi

részén — beleértve a Likask környékét is — már csak néhány mintában mutatható ki

gyenge nyomként, vagy esetleg nyomként. Ebbl azonban nem következtethetünk a

terület mélyebb szintjének viszonylagos Sb-szegénységére, mert X5l. a linionitos-anti-

monokkeres terület talajában is, a 2,25°ó Sb-t tartalmazó mintahely felett, csak egy

esetben sikerült kimutatni gyenge nyomként [15].

B i z m u t. A gránit átlagosan 0,0002°(, Bi-t tartalmaz, vagyis közel egy nagyság-

renddel többet mint Sb-t. E koncentráció hozzávetlegesen *a kimutatliatóság határán

van. Ismeretes, hogy a Bi az antinionnal, mégpedig fleg az Sb fásványával, az anti-

nionittal ellentétben a hidrotermás folyamatnak inkább a nagyobb hmérséklet szaka-

szán válik ki. Némileg meglep volt tehát a meleghegyi antimonitos kvarcit viszonylag

nagy (1,60%) Bi-tartalma. Koncentrációja a DK-i oldal limonitos-antimonokkeres anya-

gában a kémiai elemzés szerint 0,01% alatt van. E nagy koncentrációcsökkenés els-

sorban abból adódik, hogy a könnyen képzd karbonátos bizmutásványok [ 1 3] a DK-i
oldal ersen savanyít kémhatású talajoldatában {pn = 4,40—5,00) feloldódnak, vagyis a

bizmut mobilissá válik. Ezzel magyarázható, hogy bár spektrográfiailag igen érzékeny

elem, a talajban még bizonytalan nyomként sem mutatható ki.

A galenit Bi-tartalma hozzávetlegesen századszázalékra becsülhet. A Bi elter-

jedése a Meleghegyen korlátolt. Csak a DK-i oldal hidrotermális képzdményében és a

Xy-i oldal déli telérágának egy-két limonitos mintájában mutatható ki.

T e 1 1 u r t csak az enargitos minták tartalmaznak gyenge nyomként, ill. nyom-
ként, ami a 0,01 %-os kimutathatósági határ figyelembevételével viszonylag nagy
koncentrációt jelent. A vonalintenzitás összehasonlítása alapján a recski enargitban

valamivel több Te van. I'eltn, hogy a DK-i oldal Au-ban, Ag-ban és Bi-ben viszony-

lag gazdag mintái tellurmentesek.



Meleghegyi

magmás

képzdmények

színképelemzése.

'

VI.

táblázat

310 Földtani Közlöny, LXXXVIII. kötet, 3 . füzet

Mo b
!

rv.

=
1

=
>> o

I

T' >1
1

j

ny o

Cr o
.

1

o
i

o o
1

o o
I

1 Áu 00 o ny

—
>b

1 o
1

°
)

!

c o
1

1

o o O
j

o o +

b (+)
Áll ^ '

Áll
_L,

(ny)

1

Áll

,

-U

-r

Te o o o o
1

O
i

1

°
i

1

O ! O
1

o
I

° o o

s o o o + + +. + o

Sb
>» o

Áll
o o

-r

-U
Áll + o

As (Áll)
Áll 5 ny

-U r*.. fV.

+ í>> +
.

+ + +
+ -f ?

'X
o r^. o rv. 1^1

a -b
>% + O o..

O O o r^. o rv. b

Cu +
.

+ +
• +

+ -f

+ ~r
-r -

U)

C 1
+ >> í>^

-t-

-T

ZT
ny

Au o o o o o o c f'-. 1 o i

o o o o c (Áll) a o

, c
CJ

O a s o 0-, fv.
(ny)

o >>

Sötétbarna

limonitos

anyag,

Ny-i

oldal,

déli

telérág

bilás-vörös

limonitos

kvarcit,

Ny-i

oldal,

déli

telérág

1

bimonitos

kvarcit,

Ny-i

oldal,

déli

telérág

1
bimonitos

kvarcit,

Nj'-i

oldal,

déli

telérág

Kvarcit

a

telér

közepébl

Ny-i

oldal,

déli

telérág

Sötétbarna

limonit

osanyag,'

csiicstól

Ny-ra

200

lu

Kvarcit

a

telér

közepébl,

a

csúcstól

Ny-ra

200

m

,

Világossárga

limonitos

anyag,

I)K-i

oldal

Tiszta

limonit,

DK-i

oldal

Szulfidos,

kissé

limonitos

kvarcit,

l)K-i

oldal Ersen

limonitos

kvarcit,

DK-i

oldal

Gj'engén

limonitos

kvarcit,

DK-i

oldal

Gyengén

pirites

kaolinosodott

gránit,

_Barit-táró

XUUZtiJO^
1

1

CM co in

1

CD aS d d - CM
1

^
1

"

;9ZIOJl
Tp:jbA

-b;uik !

1:5

1

^

. J



Kubovics: A sukorói Meleghegy ércesedése 31

1

fv. + o O o >> rx.. o O O (au)

r».. + n-. o o >» O o o o í>»

+ >>
G o o + o >» o o o o o c

+ + + -1- >>
-f

+ + + b rv.

a

O o
i

O
1

o o o o o O o O o o o

O o o o o o o o o o O o o o o

o r^. o o o r^. o °
i ±
1

'ti o 1 o o rx.

1

o 0-. o fV. rv. r*-. rv. -t-
_
+ o rx. 1

+ + >t >. -f
-i- >> + + rv. 4-

G
>>

sE
?

o - (Áll) ? o O s O rx. fx. o o ?

>> & o o I & o rv. o O o o o o

+ 4*
-f

'

" -t-

(+-f)

1

+
+ + 4- -t-

4-

+
+ -- í

-f +
1

a

1

+

>> +
_

+ O o
-'i- s' ^

j

(X -f rx.

o o o o o
.

o o o '

1

sE
o o o o o‘ rx.

--

G o o o 'S o >1 o
1

^ o o O ?

1 f'-.
>» >> rx. o 1 O

Ersen

kovás

és

kaolinosodott

gránit,

1

Barit-táró

|

Kvarceres

kaolinosodott

aprószeincsés

gránit,

Barit-táró

Pirites

kovás

andezit,

Barit-táró

Telérkvarc

a

Barit-táró

mellett

Szürkés

barit,

Barit-táró

^’ilágos

szín

barit,

Barit-táró

Oránitporfir,

Ny-i

oldal

Gránitporfir,

Ny-i

oldal

álalachitos

kvarcit,

Ny-i

oldal

északi

telérág,

Eikask

környéké

Eimonit,

Ny-i

oldal

északi

telérág,

Eikaskö

környéke

Gyengén

limonitos

kvarcit,

Ny-i

oldal,

lyikaskö

környéke

Kissé

kvarcos

limonit,

Ny-i

oldal.

É-i

telér-

ág,

Eikaskö

környéke

Szürke

kvarcit

a

Eikaskötöl

K-re

300

m

Szürkés

kvarcit,

csilcs

környéke

(351,3

mp)

lyimonitos

kvarcit,

csúcs

környéke

(35

1

,
3

mp)

•

Sötétbarna,

ersen

limonitos

anyag,

csiics

környéke

(35

1,3
mp)

1 .

Tf
1
O

^
!

""

1

h-’ 00 d d
CM CM

CM
CM

c4
CM

•4
CM

in
CM

d
CM

r^’

CM
00
CM

d
CM

1

>-A

IIIA



312 Földtani Közlöny, LXXXVIII . kötet, 3. füzet
1

Pegmatofil elemek koncentrációja általában megfelel a földkéreg, ül. a

gránitok átlagának (VI. táblázat). Ennél lényegesen nagyobb koncentráció csak a barit- l

táró környékén, fleg a pirites andezitben észlelhet. Kiemelked a gránitporfir Ti- és j'

V-tartalma is (VI. tábl.) Mo-nak az andezitben való megjelenése Schafarzik, |

Földvári A. ésjantsky B. dolgozatából ismert. Földvári A.-né legnagyobb
koncentrációt (0,07%) a Meleghegy csúcsa mellett észlelt. Ez valószinleg a Nadapi táró

által harántolt 70—250° csapású pirites molibdenites kvarctelérrel függ össze. Ezzel kap-

csolatos a táróból kikerült pirit viszonjdag nagy molibdéntartalma is. 1

A vegyelemzések összefoglalása

’ A vegyelemzési eredményeket a következ táblázatban közöljük :

M/5. Antimonitos kvarcit (válogatott minta) Meleghegy DK-i oldal (mellék-

gerinc) . Elemz : T o 1 n a y Vera.

Sb
Pb
Bi
Ag
Cu
-\s
Sn
S .

6,23%
3,12%
1.60%
1

,
10%

0,87%
0,63%
0,50%
3,72%

M/4. Eimonitos-antimonokkeres anyag. Meleghegy, DK-i oldal (válogatott minta) .

Elemz Z a p p Erika, a nemesfémtartalmat a Recski Ércbányászati Vállalat határozta

meg.
Sb 2,25%
Pb 1,38%
Cu 0,04%
Bi 0,009%
.\s 0,007%
S 0,147%
Ag .'. 563,50 g/t
Au 8,50 g/t

Bár a két minta származása területileg közel van egymáshoz, az elemzési ered-

mények nem tükrözik kellen a kalkofil elemek oxidációs övbeli koncentráció változását,

mert a két anyag között a kvarcosodás és fleg a limonitosodás mértékében, ül. az ere-

deti pirittartalomban volt nagyobb eltérés.

Összefoglaló következtetések

1. A meleghegyi vizsgálatokból elssorban a bizniut és a teüur szerepe érdemel

figyelmet. A Bi-nak a Cu-ásványokkal és a teüurral való kapcsolata ismert [27], A Meleg-

hegyen a jelentsebb mennyiség. Bi-t tartalmazó kvarcit egészen teüurmentes és csak

viszonylag kevés Cu-t tartalmaz. A teüurtartahnú enargitban viszont a Bi nem mutat-

ható ki. A Te és Bi váltakozó szereplése az egész hegységre jeüémz. A Bi a gránittal

kapcsolatos hidrotermás ércásványok közel mindegyikében kimutatható, ellenben az

andezitfeltörést követ hidrotermás képzdmények — az eddigi vizsgálatok szerint —
teljesen Bi-mentesek.

A Bi és Te elkülönülése elssorban abból adódik, hogy a Te a nemesfémekkel

együttesen, fleg a szub\mlkáni keletkezésben, ül. a fiatal Au—Ag-formációban jele-

nik meg, a Bi pedig az intruzív tömeghez kapcsolódik. Noha nyomelemek alapján a

kétféle ércesedést teljes biztonsággal nem különíthetjük el, az elmondottakból mégis az

következik, hogy a Likask környéki enargitos területet a templomhegyi kvarcos kép-

zdmények folytatásának tekintsük, vagyis az andezit utáni hidrotermás képzdmé-
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nyék peremi részéhez tartozik. A kapcsolat mellett szól még az is, hogy Jantsky B.

a két terület kvarco.sodásában azonosságot ismert fel. A templomhegyi nagyobb kon-

centrációjú Cu—As elenitársulás a Jantsky B. által közölt színképelemzés szerint

különösen a Nadap IV. sz. fiirásban szembetn. A primér ásvány itt a fakóérc, ami más
fúrásból is elkerült [ 1 Oj

.

2. A Meleghegyen az ércmikroszkópi és színképelemzési vizsgálat alapján két

egymástól jól elkülöníthet hidrotermás érces terület van : antimonitos és enargitos.

a

)

Az antimonitos ércesedés, ül. a térképmellékleten látható telér, az elemtársn-

lás alapján a gránittal kapcsolatos hidrotermás folyamat terméke. Korábbi vizsgálatok

(Jantsky B., lí r d é 1 y i J.) az antimonitot epitermás keletkezésnek tartják,

viszont az ifjabb megfigyelés és fleg az elemtársnlás (Bi) alapján az érckiválást mezo-

epitermás képzdésnek is vehetjük. Az antimonitos ércleválás után kishniérséklet,

gyengén érces-kovasavas hidrotermás folyamat ment végbe.

A felszínen végzett vizsgálatokból a mélyebb szintek nemesfémtartalmára hatá-

rozott következtetéseket nem vonhatunk le, az antimonitos kvarcit nagy Au- és Ag-

tartahna azonban reményekre jogosít és a terület további bányászati megkutatása indo-

kolt volna. (Az 1952-ben kihajtott táró mszaki okokból id eltt leállt, így az ércesedé.st

nem tisztázhatta.)

b

)

Az andezittel kapcsolatos enargitos ércesedés a gránit és a pala tektonikus

érintkezése mentén a kvarcosodott gránitban és a breccsiás övben fejdött ki. Ebbl
részben a mélység felé, részben pedig a pala irányában esetleg nagyobb ércesedésre követ-

keztethetünk.

3. A Velencei-hegységben nyomelemként általánosan elterjedt Bi a IMeleghegyen

antimonitos társulásban szerepel, amely Xi- és Co-ban nagyon szegény. Tehát nem sorol-

ható a limonitban kimutatott U-nal azonos paragenezisbe, ill. nem gondolhatunk a Bi

—

Co—Xi—U elem együttesre.

TÁBI^.\:\IAGY.\RÁZ.\T — EXPRANATIOX OI' I’E.ATE.S

XXV. tábla— Plate XXV.

1. Knaruit malachitos környezetben.
1|
X. 350 x . Olajimmerzió— linargite in inalaehitic cnviron-

nicnl.
II X. 350 X, oil immersion.
2. Hajlított transzlatált antinionit. A c-tengellycl

||
metszet. || X. 52,5 x — Bent crystal f)f

antimonitc. .Section || to the tí-axis. ||
X. 52.5 x .

3. A felemésztés következtében zónássá vált antimonit. A c-tengelyre J_ metszet. || X. 62,5— Antimonite shovving zoning caused by replacement. Section perpendicular to the c-axis. '| X. 62,5 x .

4. A felemé.sztés következtében zónassá vált antimonit. A c-tengelyre _L metszet. || X. 52,5 x .— -\ntimonite showing zoning cau.sed by replacement. .Section perpendicular to the c-axis
|| X. 52,5 x .

XXVI. tábla - Piale XXVI.

5. l'elemésztett antimonit. c-tengelyre ± metszet.
[|
X. 52,5 x. — Digested antimonite, in

section perpendicular to the c-axis.
1 1

X'. 5*2,5 x
6. Felemésztett antimonit foszlányai. A c-tengelyre J_ metszet. || X. 62,5 x — Rags of digested

antimonite. Section perpendicular to c-axis. || X. 62,5 x .

7. Roncsolt antimonit. A c-tengellyel J_ metszet. || X. 42x. — Shettered antimonite. .Section
11 to the c-axis.

||
X. 42x

8. Antimonit és bizmutin összenövése. || X. 600 x . Olajimmerzió — Intergrowth of antimonite
and bismuthite.

|| X. 600 x, oil immersion.
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' "

The hydrotheriTial re genesis of Ihe Meleg Hill, Sukoró, Velence Mountains, Hungary

J. KFBOVICS

A detailed re microscopical and spectroscopical study* was perfortned on tlie

hydrothermal formations of the area mentioned in the title. The re minerals deterniined
were : enargite, tetrahedrite, antimonite, bisinuthite (?), pyrrhotite, pyrite, galena and
gold. As regards the analysis of re genesis enargite and antimonite are of greatest impor-
tance. The two minerals are entireíy separated as to their area of occurrence and their
association with other minerals is alsó markedly different. Enargite and samples contai-
ning enargite carry the trace elements Ag, .Sb, Pb, Sn, Te and seldom very weak traces
of gold. Antimonite has been partly digested by subsequent siliceous Solutions. Digestion
has commenced along the zone of growth so that a characteristic zonal structure was formed
in this way. Spectral analysis has shown in antimonite the presence of Au, Ag, Cu, Sn,

Pb, As an Bi beside Sb. The elements present in both associations exhibit marked diffe-

rences in enrichment. The difference is greatest with Bi and Te. In the area investigated
these two elements never occur together. The great enrichment of precious metals es

pecially* in the antimonite formation is similarly noteworthy. Consequently, there are

two well distinguished re areas on the IMeleg hill

:

1 . The antimonite area, with a prevalent elemental association of Sb—Bi—Ag

—

Sn—Pb—Au ;

2. The enargite area, with a prevalent association of Cu—As—Ag—Pb.
Considering the systematic positiou of these .deposits as well as their association

of elenients, we may state a connection of the first ty*pe with the gránité magmatism, and
of the second one with the andesite magmatism observed in the area.



A SZOBI CSÁKHEGY KÖRNYÉKÉNEK KZET-FÖLDTANI
JELLEMZÉSE
CSESZKÓ MIHÁEY*

(XX\’II—XXIX. táblával)

összefoglalás : A szerz az irodalmi adatok kritikai felhasználásával és saját megfigj’elései alapján
foglalkozott a szobi Csákhegy és környéke ma^ás- és üledékes kzeteinek vizsgálatával Szádeczlc 3

'

professzor új, nagyjelentség kzetképzdési rendszere értelmében.
A feltárási adatok alapján három kitörési szakasz ismerhet fel. A bevezet- és középs kitörési

szakasz andezitet, a befejez pedig oxiamfibólandezitet és dácitot hozott létre. A Malomvölgyi kfejtben
az andezitnek új szöveti tipusát ismertük fel, amelynek megnevezésére a , .gömbös” vagy „foltos andezit”
megnevezést ajánljuk, ami azonban nem azonos á magmás kzetek elválás! formáinál használt gömbös
elválás! formával. Új, korszer megvilágításba került az irodalomban ismertetett vörös, kvarctartalmú
andezit is. Ezek nagyrésze oxiamfiból-andezitnek minsül, újabb adatok váltak ismeretessé az andezit
és dácit enallogén zárványainak a vizsgálatánál is.

Az andezit- és dácitkitörés korát a fels tortónai emeletbe tartozó lajtai mészk a középstortónai
emelet végével lezárja. A Bakókút mellett lev lajtai mészkben 5—30 cm vastag, kiékeld bentonit-
réteg van.

Szobtól É-ra, a Damásdi patak völgyében és eg^éb feltárásokban található az irodalomban több-
ször ismertetett

,
.faunás homoR”, amely a lajtai mészk fáciesének felel meg.

A változatos miocén képzdményekre a Duna Il/a-—H/b teraszának kavicsos-homokos anj’aga,
pleisztocén lösz, holocén folyóhordalék, forrásvíz! mésztufa és erdei talaj települ.

Az idevonatkozó adatokból kitnik, hogy a különböz szerzk különT)öz szem-

pontok szerint foglalkoztak a Csákhegy és környéke kzeteivel. A különböz adatok

között több helyen ellentmondás mutatkozik. Az tijabb viz.sgálatokkal az irodalmi ada-

tok egybehangolhatók és kiegészithetk voltak.

Rétegtani leírás

A terület földtani képzdményeinek rövid összefciglalását az I. táblázat i.smerteti.

Akvitáni emelet

Az akvitáni emelet agyagos-homokos kifejldése alkotja a terület legidsebb kép-

zdményét [1, 3, 10].

Kékesszürke agyag. Ez az akvitáni rétegek alsóbb tagja. A Misaréti

patak völgyében van meg, kisebb felszini elterjedésben. Osmaradványanyagában Cerit-

hium margaritaceum, Turritella geinitzi, Psammobia aquifanica, Pholadomya puschii,

Pectunculus obovatus ismerhet fel.

Ennek a kékesszürke agyagnak a fekvje ismeretlen. A fedje — ahol megvan —
a sárga szin, felsbb tagozatba sorolt c.sillámos homok. Ahol a homokos fels tagozat
nincs meg, ott az agyag fedje andezitagglomerátmn, andezittufa és biotit-amfiból-

andezit (Középárok).

•Készült az Eötvös Eoránd Tiidománr'egyetem Ásvánj’-Kzettani Intézetében.
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I. táblázat
Szob-körnj’(;ki földtani képzdmények áttekint táblázatai

Kor Emelet Képzdmény Fauna, flóra
Vastagság
m-ben

Jellemz kifejldési
területek

1

Erdei talaj, ntirok.
folyóhordalék

0,5 -1,5 Damásdi patak, Misaréti pa-
tak, Bszobi patak

Forrásvízi mésztufa Eevél és ágmarad-
ványok

0.20—0,30 3Iisaréti patak

'J

T.

a

'O

o

L/ösz Helix hispida, Suc-
cinea ohlon^a, Pupa
nniscorum, Clausi-
íia piimila

0,50—10 Uunateraszok Szob környé-
ke, jvölgy, Bszobi paták.
Csákhegy Xy-i és K-ioldala,
Briezkai kfejt

Kavics-homok
{a Duna II 'a - II b
teraszai )

Helyenként átmosott
szobi tortónai
fauna

0.5— 10 Szob M.4v. állomástól É-ra,
•Szob Kálvária, Kerekhegy-
tl I)-re, Kéizsahegy kör-
nyéke

fels

Eajtai mészk Pecten, telepes Ko-
rall, Lamna fogak

Bakóküt, Kerekhegy

Bentonit Kovaszivacstk 0,05—0.30 Bakóküt

X
Zj
.s
:0
/»

X

cí

Andezitagglomerá -

tm és pszeudoa.g-
glomerátum

Misaréti patak. Kerekhegy.
Rózsahegy, Magasréti pusz-
ta, Alsó Cikóhegj’^

Biotit-amfibóldácit 100-150 Csákhegy, 273,3 m mp.

Oxiamfiliólandezit
-

Középhegy, Zuyári hegy.
Kerekhegy, Bszobpuszta,
Olisaréti patak

Biotit-amfibólande-
zit

0—150 Olalomvölgyi kfejt, Bakó-
kút, Oláfianosztra, Misa-
réti patak. Középárok

Amfibólandezit Olalomvölgyi kfejt, ,3Iisa-

réti patak, Briezkai kfejt,
Cerina kfejt.

Ainfibólandezittufa Sás-nádmaradványok Misaréti patak

Sárga, csillámos
,,faunás homok”

Gazdag kagyló, csi-

ga, foraminifera
fauna [2]

Damásdi patak, Ipolydamás-
di országút, Kerekhe.gytöl
Nyugatra. Szob ííXy-i ré-

szén kútá.sás, épületalapo-
zás

Kékesszürke agyagos
homok, illetve ho-
mokos agyag

Helyenként szenese-
déit növénymarad-
ványok

Damásdi patak, .Szob ÉXy-i
részén kútásásbé)!

;

Akvitáiii

í Sárga csillámos ho-
mok, nvénylenyo-
matos homokk

Cerithium mar^ari-
taceuni. Turntella
geinitzi, Psammohia
aquitanica

Misaréti patak, Középárok

Kékesszürke agyag Misaréti jjatak. Középárok
^netamorfizálva)
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Ez a kékesszürke agyag érintkezéses hatásra átalakult állapotban megtalálható

a Máriaiiosztrától K-re lev Középárokban. Itt a sötétszürke gránátos biotit-ainfiból-

andezit ráömlött az agyagra és azt átalakította. S z á cl e c z k y K. E. utalt arra, hogy

1. í'->ra. \ szobi Csákhefjy és környéke vázlatos földtani térképe. Magyarázat: 1. Pleisztocén:
lösz ; I'elsötortónai : 2. lajtai mészk

;
Kozépsötort<)nai : 3a. andczita.gglonierátum, 3b. pszeudoagglo-

inerátum, 4. biotit" amfibóldácit, 5. oxiamfibólalttdezit: Alsótortónai: 6. biotitamfibólandezit. 7. amfi-
bólandczittufa, 8. homokos a.gyag, tengeri homok; Akvitáni emelet: 9. kontakt agyagpala. 10. kékes-
sznrke ag\ag homok, növénylenyomatos homokk, 1 1 . szelvényirányok, 12. dlés. — C'Teologische Karten-
skizzc dér t mgebung des Osákberges bei Szob. F, r k 1 á r u li g e n : 1. köss, Pleistozán, 2. obertortoni-
schcr beithakalkstein. 3a .^ndesita.g.glomerat, 3b Psendoa.gglomerat . 4. Biotit-Amphibolandezit, 5. O.xy-
amj)hibolandcsit,3— 5 aus dem Mitteítorton, 6. Biotit-.\mphibolandesit, 7. Amphibolandesittnf, 8. sandiger
Tón. inarincr ,Sand, 6—8. aus dem t'ntertorton. 9. Kontakt-Tonschiefer, 10. blaugrauer 'fon und ,Saiid,

Sandstein mit Pflanzenabdrüeken, 9—10. aus dem Aíiuitan, 11. Profile, 12. Hinfallen
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amikor a láva nedves kzetre ömlik rá, akkor a láva hhatásának következtében a nedves

kzetbl vizgz szabadul fel. Ez a vízgz a nyomáslejt törvénye szerint behatol a lávába

és elsegíti a biotit nagyobb mennyiségben történ képzdését. Ezt igazolja az a tény is,

hog}^ az érintkezési övhöz közelebb a biotit mennyisége nagyobb.

Sárga, csillámos homok. Az akvitáni emelet felsbb tagja sárga,

csillámos homok, a kékesszürke agyag fedje. Sok helyen lepusztitásból hiányzik. Két
területen — a Misaréti patakban és a Középárokban — található ÉK/ 15—20° dléssel.

A homok uralkodóan kvarcból és muszkovitból áll. Helyenként finomszem, jellemz

keresztrétegzettséggel. Ezeken a helyeken növénymaradványokat is tartalmaz. A homok
szemnagyság! viszonyait a II. táblázat, az osztályozottságot pedig a 2. ábra mutatja.

Szemcsenágysági összetétel II. táblázat

Szemcseméret
mm-ben

Akvitáni csillámos
homok, Középárok.
Börzsönyhegység

Alsótortónai ,,fau-
nás homok”, Szob,
Ipolydamásdi ország-
út, Börzsönj-hegység

•M e n y i s é g % - b an
,

—1,40 0.1 _
1,40— 1,00 0,3 —
1,00—0,63 2,9 0,1

0,63—0,32 33,6 0,3
0,32—0,20 27,7 13,1

0,20—0,10 19,3 63,0
0,10—0,06 11,8 18,7
0,06— 3,9 4,4

99,6% 99,6%

2. ábra. A vizsgált minták szemeloszlási és összeggörbéi, a) akvitam csillámos homok, Kozeparok, öl ^so-

tortónai tengeri homok, .Szob, Ipolydamásdi út. — Kornverteilungs- und Kumulativkuryen dér Mt^^

suchten Proben. a.) glimmerfúhrender aquitanischer Sand, Mittelgraben ;
b) manner untertortomscher

Sand, Szob, Ipolydamásder bandstrasse
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A szeincsenagysági adatokból és a diagramból látható, hogy az akvitáni csillámos

homok jellegzetesen partközeli, középszem, jól osztályozott homok. Az iiralkodó szem-

nagyság 0,32—0,10 mm.
Az emlitett növénymaradványokon kívül más smaradványokat nem tartalmaz.

Burdigalai és helvéti emelet

Ezen a területen burdigalai és helvéti emelet szárazföldi idszakában a denudáció

lepusztította ezeket a rétegeket és így csak kisebb foszlányok ismerhetk fel. A Közép-

árok területén és attól Ny-ra található sok kvarckavics a felszínen. Ezek az I—3 cm,

ritkán 8— 1 0 cm nagyságú kvarckavicsok a burdigalai kavicsösszlet áthalmozásából szár-

maznak.

A helvéti emelet képzdményeinek jelenléte Szob körül, mindmáig kérdéses volt.

A kérdéses szobi ,,faunás homok” a legújabb faunisztikai vizsgálatok [12], valamint

földtani és ásvány-kzettani adatok alapján a tortónai emeletbe tartozik. Képzdése,

ill. lerakódása már az andezitkitörés ideje alatt megkezddött és egészen a felstortónai

emeletig — a lajtai mészk képzdéséig — tartott.

Tortónai emelet

Sárga, csillámos ,,f a u n á s homo k”, kékesszürke homokos
agyag.

Az alsótortónai emeletben — a vulkáni tevékenységgel egyidben — változatos

üledékképzdés történt. A Damásdi patak völgyében és az országút mellett, valamint a

Kerekhegytl DNy-ra nagy területen vannak ezek a rétegek a felszínen. A faunával már
H ö r n e s M., S t a c h e G., K i“ e n n e r J; [6], újabban C s.-n é M e z n e r i c s I.

[2] foglalkozott faunisztikai vizsgálatok keretében.

Az egykori tenger — amelyben az üledéképzdés történt a vulkáni kzettömegek
közvetlen elterében, neritikus mélységben húzódott, változatos üledékképzödéssel Az
egykori partvonal tanulságos feltárásokljan a Kerekhegy (233 m mp) andezit-lajtai

mészk érintkezési vonalán tanulmányozható. Itt a hullámveréstl görgetett andezit-

agglomerátum fokozatosan megy át a tiszta lajtai mészkbe.
A Damásdi patak völgyében és az országúti bevágásban van a híres szobi faunát

tartalmazó sárga, csillámos homok. Ennek fekvjében homokos szürke agyag, ill. agyagos

homok húzódik a Damásdi patak völgytalpán, hegenként szenesedett növénymarad-
ványokkal. Az irodalom említ egy harmadik fáciest is, amit az Ipoly medrében, a Kzúzó
alatt látható honiokkpad képvisel. A szobi Kálváriától Ny-ra, a Szobi patak medrében
is megtalálható ez a durvaszemcsés homokk, amely smaradványokat is tartalmaz.

A sárga, durvább szem homok 1951 -ben a szobi MÁV állomás közelében épület-

alapozásnál is a felszínre került és 1 958-ban kútásásnál is feltárták. A felszínen is megtalál-

ható homokos fáciessel egyez faunaelemeket tartalmazott. A mélység felé a homok
finomabb szem és agyagosabb jelleg.

Az alsótortónai tengeri homok jól osztályozott, sekélytengeri üledék. A szeni-

nagysági viszonyokat a II. táblázat, az osztályozottságot pedig a 2. ábra mutatja. A dia-

gram jellegzetes egymaximumos görbe. Az uralkodó szemnagyság 0,20—0,10 mm.
A szobi ,,faimás homok” kora a legutolsó idkig vitatott volt. Újabban C s.-né

Meznerics I. végezte el a fauna korszer vizsgálatát [2], s famiisztikai adatokra

hivatkozva a tortónai emeletbe sorolás mellett foglal állást. A faunisztikai bizonyíté-

kok mellett dönt szerepe van annak a földtani ténynek, hogy a Kerekhegytl D-re lev
vízmosásban a sárga, csillámos homok és a felstortónai lajtai mészk között folyamatos

üledékátmenet van, amelynek részletes feldolgozása és leírása folyamatban van. A homo-
kos összletben több helyen CaCüg-lian gazdagabb betelepülések figyelhetk meg.
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A ,,faunás homok” nehézásványai majdnem mind vulkáni eredetek : magnetit,
|

limonit, biotit, amfiból, hipersztén, gránát, zirkon. Kivételként a szobi régi feltárás

nehézásványai emlitendk, amelynek anyagában gjmkoriak a metamorf jelleg nehéz- í

!

ásványok is, igy epidot, cianit, turmalin, klorit. A homokos összlet felsbb részében

növekszik az amfiból, gránát és magnetit mennyisége. i'

A vulkáni jelleg nehézásványok egy része a Börzsönyhegység É-i szélén található f

eocén korú biotit-amfibólandezitbl származik. A másik része pedig a környez terüle-
f

ten található biotit-amfibólandezitbl, távolabbi piroxénandezittöniegbl és andezit- !l

tufából származtatható. A metamorf jelleg nehézásványok az agyagos összlet alsóbb f
^

részében vannak nagyobb mennyiségben és északról a ú’epor kristályos alaphegységbl l
j

származnak. |!

A ni f i b ó 1 a 11 d e z i 1 1 u f a . A'ilágosszürke, 1
—2 cm nagyságú fehéres foltos,

általában kemény, jól faragható, tömött kzet. • i'

Mikroszkópban sok plagioklász és amfiból ismerhet fel. A plagioklászok mérete

általában 0,2—0,4 mm, ritkán 0,8 mm. A plagioklászok épek, szilánkosak és gyakran
|

zónásak. A szines elegyrészek közül uralkodó az ép, közönséges amfiból, ritkán biotit és
.|

vékony oszlopos hipersztén is felismerhet. Az andezittufa SiOg-tartalma meghatáro- ;j

zásom szerint 62,64%.

Az andezittufa sok növénymaradványt tartalmaz, melyek valószínleg a zsnrlók il

csoportjához tartoznak, de egyéb kevésbé jól felismerhet növénymaradvány is van benne.

Amfibólandezit-íélék. Ezeket a kzeteket létrehozó kitörés hatalmas !

méret volt, az olvadék több hasadék mentén nyomult a felszínre, legtöbb helyen több-

szöri lávaömléssel. A magmás elkülönülés útján jöttek létre a különböz kzetváltozatok J

amelyeket szabad szemmel ritkán lehet megkülönböztetni. Az elegyrészek %-os elosz-

lását figyelembe véve biotit- és hiperszténtartalmú amfibólandezitnek minsíthet.

Típusa a malomvölgyi kfejtben van jól feltárva. Megtalálható még a Misaréti patak

völgyében, a Briezkai- és a Cerina kfejtben.

Makroszkóposán sötétszürke, kékesfekete árnyalatú, azonban rövid id alatt meg-

feketedik és a mállott, felszíni darabok rpzsdabarna színek.

A malomvölgyi amfibólandezit szövete mikroholokristályos-porfiros. Ebben az

amfibólandezitben az alapanyag mennyisége 50%, plagioklász 35%, barna amfiból 8%,
hipersztén 3%, biotit 3%, érc 1°% Az alajranyag irrakodóan plagioklászlécekbl, alá-

rendelten magnetitszemcsékbl, biotitból és hiperszténbl áll. Ehhez hasonló a briezkai

amfibólandezit ásványtani összetétele is. Ebben az alapanyag 50%, labrador 30%,

amfiból 15%, hipersztén 4%, biotit 1%. A Cerina kfejt amfibólandezitjének ásványos

összetétele is hasonló: alapanyag 54%, plagioklász 25°ó. barna amfiból 10%, biotit 7%,
hipersztén 3 °ó, érc 1%.

A porfiros beágyazás uralkodóan plagioklász, amelynek mérete 1,6—2,5 mm.

A plagioklászok uralkodóan Aii35Ab6 5
—AiíjsAbss összetétel labradorok és labrador

—

bytownitok. A kisebb földpátok épek és zárványmentesek, a nagyobbak zárványdúsak

és helyenként kalcitosodtak. A kalcitosodás fleg azokon a helyeken észlelhet, ahol

zeolitosodás is történt, vagyis a zeolitosodáshoz kapcsolódik. A plagioklászok kalcito-

sodása tehát hidrotermális hatásra vezethet vissza. A plagioklászokban a zárványok

elhelyezkedése szabálytalan s méretük általában 0,049 mm.
A színes elegyrészek között barna amfiból és hipersztén ismerhet fel, méretük

0,8— 1,4 mm. Az amfibólok helyenként teljesen opacitosodtak és gyakran már csak a

körvonaluk ismerhet fel. Az opacitosodott barna amfiból mellett 0,4—0,5 mm nagy-

ságú ép, oszlopos hipersztén ismerhet fel.

A három kzettípus kémiai összetétele (III. táblázat, 1., 2., 3. elemzés) majdnem

teljesen megegyezik. Az 1. elemzés adatai szerint a malomvölgyi amfibólandezit vala-
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mivel Fe-dúsabb mint a többi s a Cerina kfejt amfibólandezitje kisebb SiOg tar-
;

talmin Nincs lényeges különbség az O^'p-értékekben sem.

Biotit-amfibólandezit változat. A területen és az egész déli Bör-

zsöny területén a második lávaömlés biotit-amfibólandezitet szolgáltatott. Ahol a fen-

tebb ismertetett sötétszürke, liipersztén- és biotittartalmú amfibólandezit megvan, ott

arra települ. Ez a rátelepülés jól észlelhet a Misaréti patakban és a malomvölgyi kfej-

tben. Ahol az amfibólandezit nincs meg, ott az akvitáni emeletbe sorolt agyagos-homokos

rétegek alkotják a fekvt (Középárok).

A biotit-amfibólandezitnek a következ típusai különböztethetk meg :

a

)

Sötétszürke, gránáttartalmú, durvaszemcsés biotit-amfibólandezit. Ez a kzet
friss állapotban sötétszürke, mállottan világosszürke, helyenként utólagos linionitos

színezdéstl rozsdabarna. Az ép kzet tömött, kemény, de a mállás során apróbb dara-

bokra, majd darára esik szét.

Makroszkóposán fehér vagy szürkés plagioklász, biotit, amfiból és gránát ismerhet

fel. Részben a magmás differenciáció következtében helyenként több amfibólt tartalmaz.

Azonban ez a különbség magmás differenciációval csak ott magyarázható, ahol az amfiból-

andezitretelepül. Ahol a láva nagy víztartalmú agyagos üledékekre ömlött rá (Középárok,

részben a Misaréti patak), ott a nedves üledék víztartalma befolyással volt a magma
összetételére, a magma HgO-tartalma megnövekedett és elsegítette a biotit képzdését. •

A magma és a víz egymásrahatásának a folyamatára .és a magma összetételében beállott

változásokra Szádeczky K. E. mutatott rá, teljesen új megvilágításba helyezve

ezeket a kérdéseket.

Az alapanyag mennyisége általában 50%, s uralkodóan plagioklászlécekbl áll, de

alárendelten hipersztént, kloritot, magnetitet és kalcitot is tartalmaz. A fenokristályos

plagioklászok Aii 5gAb44 összetétel labradorok. A színes elegyrészek között aránylag ép

zöldamfiból, legtöbbször opacitosodott biotit, alárendelten hipersztén ismerhet fel.

Ez a kzet található a Sashegyen (Keselyiísorom), ebbl a kzetbl áll a Mária-

nosztra alapját alkotó hatalmas lávafolyás, de megtalálható a Zuvári völgyben és a Briez-

kai kfejttl K-re is. A Misaréti patakban is ez a kzet található két elhagyott kfejt- ‘

ben amfibólandezitre települve, s a Bakókút mellett lev kfejtben is. A Középárokban

található biotit-amfibólandezit gránátot is tartalmaz.

h ) Világoszürke, gránáttartahnú, finomabb szemcsés biotit-amfibólandezit.

A Malomvölgyi kfejtben jó feltárásokban tanulmányozható ez a világosszürke, gránát-

tartalmii biotit-amfibólandezit típus.

Makroszkójiosan 2—3 nun nagyságú biotit, ugyanilyen méret, sárgás szín
|

plagioklász és amfiból ismerhet fel. A mállott felületen a biotit aranysárga szín.
^

Mikroszkópban a kzet szövete mikroholokristályos-porfiros. Az alapanyag
^

mennyisége 50%, plagioklász 35%, biotit 6%, amfiból 6%, hipersztén és érc 3%. Az alap-
^

anyag plagioklászmikrolitjainak a mérete 0,083—0,24 mm s AiigjAbss összetételek.

A fenokrLstályok között uralkodik a plagioklász, mérete 0,8—2,00 mm, ritkán 3,5 mm.
Általában épek, nem kalcitosodtak és nem kaolinosodtak. Összetételük : AUggAbss vagy

An^gAbgg bytoirait. A porfiros plagioklászok zárványdúsak. A bels bázisosabb mag min-

dig több zárványt tartalmaz, mint a küls savanyú szegély.

A színes elegyrészek között opacitosodott biotit és barna amfiból ismerhet fel,

mérete 1,6—2,5 mm. Az opacitos szegély magnetitjeinek mérete 0,0083 mm.
A kzetben a kvarc- és kalcedonerek gyakoriak. Ezek harántolják az összes por-

firos elegyrészeket, tehát azoknál fiatalabbak és szerintem a láva megmerevedését követ

hidrotermális tevékenység alkalmával keletkeztek.

c) ,,Gömbös vagy foltos andezit”. Megfigyelésem alkalmával a biotit-amfiból-

andezitnek egy eddig ismeretlen, új szöveti típusát figyeltem meg. Ez a kzet inakroszkó-
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I

I
posau világosszürke szín, s e világosszürke ,,alapanyagban” ,,porfiros beágyazásként”

foglalnak helyet a sötétszürke szín gömböcskék. Ennek a kzettípusnak a megnevezé-

sére a ,,gömbös vagy foltos andezit” megnevezés ajánlható.

A keletkezését csak az újabb idkben S z á d e c z k y K. E. új kzetkeletkezési

elméletével sikerült megmagyarázni. Ha a magma nagyobb mennyiség vizet vesz fel,

i akkor egymásban oldhatatlan fázisok keletkezhetnek, amelyek azután a nyomás irányított -

ságának, vagy nem irányítottságának függvényében különülnek el. Abban az esetben, ha

a nyomás irányított, sávos elkülönülés jön létre. Ha a nyomás nem irányított, akkor

gömbös elkülönülés történik. Az egykori vízben gazdagabb fázist a sötétszürke gömböcs-

kék képviselik. Ezt a kzettípust eddig csak malomvölgyi kfejtben találtuk meg
(XXVHI. tábla, 4. kép).

;
A világosszürke, savanyúbb kzetrészben makroszkóposán amfiból, plagioklász

és alárendelten biotit ismerhet fel. Szövete mikroholokristályos-porfiros s az alapanyag

mennyisége 50%. Az alapanyag uralkodóan plagioklászlécekbl áll, melyeknek mérete

0,083—0,16 mm. Az alapanyagban alárendelt mennyiségben színes elegyrészek is van-

nak, méretük 0,11 mm. A plagioklászmikrolitok összetétele általában AngoAb 4 o
—AiigjAbaj

,

labradorit.

j

A fenokristályok uralkodóan plagioklászból, alárendelten biotitból, amfibólból és

hiperszténbl állanak. A porfiros plagioklászok mérete és mennyisége valamivel nagyobb
mint a sötétszürke gömböcskékben. Összetételük Aii 4„Ab 6 ,j

—AngnAbjoandezinésandezin-

labradorit, ritkán AiigQAb 4 o bytownit. A plagioklászok épek, nem kalcitosodtak, de rend-

kívül sok zárványt tartalmaznak, különösen a bels bázisos mag.

A színes elegyrészek között rezorbeált és opacitosodott amfiból és biotit, aláren-

delten hipersztén ismerhet fel. A biotit és amfiból gyakran a felismerhetetlenségig opa-

citosodott s mindkettt magnetitkoszorú övezi. Ezeknek a magnetitszemcséknek a mérete

0,02—0,05 mm. A hipersztén teljesen ép, mérete 0,2—0,3 mm.
A sötétszürke gömböcskékben az alapanyag mennyisége 60—70%, tehát nagyobb

mint a világosszürke kzetrészben. Az alapanyag uralkodólag itt is plagioklászlécekbl

álE méretük 0,166—0,249 mm.
A porfiros elegyrészek között uralkodó az ép, nem elbontott, de igen zárványdús

]>lagioklász. Színes elegyrészek közül legjellemzbb a barna amfiból, amelynek mérete

1,0— 1,8 mm. Alárendelten biotit és hipersztén is felismerhet. A színes elegyrészek itt is

ersen opacitosodtak. Helyenként másodlagos kovásodás is észlelhet.

A két kzetrész kémiai összetételét a Hl. táblázat, 4,, 5. elemzése mutatja. A két

andezitváltozat kémiai összetételében — az ásványos összetételbeli hasonlóságnak meg-
felelen — lényeges különbség nincs. Lényegesebb eltérés csak az SiOg-tartalomban és

az Ope-értékekben van.

Oxiam fi b ólandezit. Az irodalom [8] ezt a kzetet mint vörös, kvarc-

tartalmú biotitos amfibólandezitet emUti, amely a dácithoz való átmenetet kép-

viseli.

Ez a téglavörös szín oxiamfibólandezit általában a terület legmagasabb kiemel-

kedésein — csiicsokon és gerinceken — található. Ritkábban az andezittömeg szegélyén

is megfigyelhet (Kerekhegy). A megfigyelések alapján megállapítható, hogy ez a kzet
egy kési kitörés terméke, de nem feltétlenül a legutolsó kitörés alkalmával keletkezett

,

mert a legutolsó kitörés a dácitot hozta létre, amely a Csákhegyen található.

Makroszkóposán a téglavörös szín alapanyagban plagioklász, színes elegyrész-

ként hematitosodott és limonitosodott amfiból, alárendelt mennyiségben gránát, kvarc
és biotit ismerhet fel.

Mikroszkópban a kzet szövete mikroholokristályos-j)orfíros. Az alapanyagban
sok, szabálytalan elrendezdés hematitpikkely van, amelyeknek hosszúsága 10—

3*
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15 /A, szélessége 1—2 /<. A kzet téglavörös színét részben ezek a heiuatitpikkelyek,

részben pedig az ellinionitosodott és opacitosodott amfibólok okozzák. Az elegy*

részek %-os eloszlása a következ ; alapanyag 52%, plagioklász 24%, amfiból

20—22%, biotit 2—3%, kvarc 1—2%. A plagioklászok Angg_
5gAb 42- 4 i

összetétel

labradorok.

Az oxiandezit S z á d e c z k y K. K. ríj kzetrendszere szerint az exometavulka-

nit csoportba tartozik. vSzerinte az oxiandezitek keletkezésében két csoport különböztet-

het meg ; a szárazföldi és vízalatti oxiandezitképzdés. A szárazföldi oxiandezitképz-

dés oxidációs folyamat, amit az igen nagy Fpg-értékek is mutatnak. Itt a víz megtámadja
a színes szilikátokat és hidrohematit kéjizdik. A vízalatti oxiandezitképzdés típusa a

komlói andezit.

A Börzsönyhegység déli részének oxiamfibólandezitjei a szárazföldi képzdés
oxiandezitcsoporthoz sorolandók. A képzdésükben tehát jelents szerepe volt a

felszíni hatásnak, de gyenge fumarolás tevékenység is feltételezhet, mint a folyamatot

elsegít tényez.

Az oxiamfibólandezitek kémiai összetételét a III. táblázat 6., 7., 8. elemzései

mutatják. A három kzettípus kémiai összetételben majdnem teljesen megegyezik egy-

mással, csak a Nagygalla oxiandezitje az átlagnál valamivel több SiOa-t tartalmaz.

Lényeges eltérés van azonban az Ope-értékeknél. Különösen kiemelkedik a kesztölci

andezit igen magas Opg-értékkel. vSzükséges lenne a vizsgált területen kívül es oxiandezi-

tek részletes összehasonlító vizsgálata is.

B i o t i t-a mfibóldácit. A fentebb ismertetett kzeteket — az oxiamfiból-

andezit kivételével — a bevezet és a középs fkitörési szakasz hozta létre. A befejez

kitörési szakasz, amely a Csákhegyen a dácitáttörést is eredményezte, az elbbiektl tel-

jesen független, újrainduló vulkanizmus eredménye. Részben helytelen is ezt befejez

kitörési szakasznak nevezni. A magmadifferenciáció normális menete szerint itt nem
savanyú, dácitos magmának, hanem bázisos, bazaltos magmának kellett volna a fel-

színre ömleni. Ebben az esetben azonban dácitos magma — ha nem is teljesen típusos —
tört fel mint a lávaömlések utolsó tagja.

_

Ezt a kzetet Szabó J. [11], Szádeczky Gy. [ 1 2], s P a p p F. is ande-

zitnek írja le, de késbb már P a p p F. is utal a dácitos jellegére. Magam andezites

jelleg dácitnak tekintem.

A világosszürke kvarctartahm'i hiperszténes amfibóldácit kb. 100— 150 m vas-

tagságban található a Csákhegy csúcsán. A 'terület alapját alkotó kékesfekete, biotitos-

hiperszténes amfibólandeziten közvetlenül tufaközbetelepülés nélkül tört át. A Csákhegy

ÉXy-i lejtjérl P a p p P'. lávafoszlányokat is említ.

A dácitnak az andeziten való áttörése jelenleg a Csákhegytl ÉK-re lev 273,3 mp
mellett lev lev elhagyott kfejtben tanulmányozható a legjobban. A kfejt D-i és

DK-i oldalán jól látni, hogy a dácit áttörte az andezitet. Nemcsak a két kzet színe

különböz, hanem az andezit gömbös-héjas elválása, darára való széthullása és a világos-

szürke dácit pados elválása is feltn különbség.

A dácitban szabad szemmel tompafény fekete amfiból, plagioklász, ritkán

l)iotit és kvarc figyelhet meg.

Mikroszkópban megállapítható, hogy a kzet szövete mikroholokristályos-porfíros.

A dácit alaj^anyaga uralkodóan plagioklászlécekbl és hiperszténbl áll. A porfírosan kivált

plagioklászok termete kisebb, mint az andezitben. A plagioklász Aii 52Ab 4 g—Aii48Ab52

összetétel labrador. A plagioklászok kalcitosodása ritkán észlelhet. A színes elegyré-

szek itt is opacitosodtak. A csákhegyi dácitban — ellentétben az andezitekkel — zöld

amfiból van. \'örös vagy rózsaszín gránát is felismerhet, amely magnetitzárványokat

tartalmaz. A jellemz ásványok között kvarc is található.
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A csákhegyihez hasonló dácitok vannak a Kovácspatak völgyében és a

Rózsabányában is, melynek SiOa-tartalma 59,4—60,5%. Hasonló a nógrádi

Várhegy dácitjának íisványos összetétele is — amelyet típusos dácitnak ismertet

az irodalom.

A csákhegyi dácit és a nógrádi Várhegy dácitjának elemzési adatait a III. táblázat

9.. 10. elemzése mntatja. A nógrádi Várhegy dácitjának az Si02-tartalma nagyobb.

Kitérés mutatkozik az KcoOj és az FeO—
,
valamint a CaO, XagO-tartalomban. A csák-

hegyi dácit elemzésébl kiszámított kvarcszám viszont lényegesen eltér a környez ande-

zitek kvarcszámaitól.

A n d e z i t a g g 1 o ni e r á t u m és p s z e u d o a g g 1 o m e r á t u m. Ande-

zitagglomerátmn és pszeudoagglomerátum a terület földtani felépítésében igen nagy

területeken található meg. A felszíni mállás miatt a? agglomerátum és jiszeudoagglo-

merátum csoport elkülönítése i.gen nehéz.

Típusos andezitagglomerátum található a Rózsahegyen, a Magasréti pusztán

helyenként, valamint a Misaréti patak jobbpartján. A Rózsahegy DNy-i oldalán

található kfejtben az andezitagglomerátumban gyakran 30—40 cm nagyságú ande-

zit darabok is felismerhetk.

Típusos p.szeudoagglomerátum található a Misaréti patak völgyében, a Zuvári

hegytl Xy-ra (1., 3. ábra). A pszeudoagglomerátnm eredetileg tömör lávából történ
képzdésének a folyamata itt még jól felismerhet. A pszeudoagglomerátum-képzdés

folyamatánál itt nagy Szerepe volt az itt található andezittufának és egy kisebb K—1>

irányú törésvonalnak is.

K z e t z á r V á n y o k. A Börzsönyhegység déli részén lev andezitek kzet-
zárványai részben megegyeznek a dnnazughegységi andezitek zárványaival. A csák-

hegyi zárványokkal elször ,S z á d e c z k y Gy. foglalkozott [12] s kordieritgneisz,

csillámgneisz és gránitos zárványokat irt le.

A kiömlési kzetek savanyúságának a növekedésével a zárványok mennyisége is

növekedik. így a legtöbb zárványt a dácit tartalmazza. A sötétszinií bázisos andezit-

fajtákban, ha volt is idegen eredet kzetzárvány, a nagyobb hmérsékletií folyékony

magma azok nagyrészét a felnyomulás közben magába olvasztotta s igy gyakran csak

rezor1)eált roncsaik ismerhetk fel (Bakókút).

a ) Magmás kzetzárványok. Kzek általában az idsebb andezitbl leszakított és

felszínre hozott darabok. Az átalakulás mértéke nagyon csekély, mert ezek a felszínhez

nagyon közel voltak s így a magmának nem volt ideje a nagyobbmérték átalakításra.

b) Üledékes eredetíí zárványok. Az agyagos-homokos, gyakran csak alig

elváltozott zárványok nagyon gyakoriak a malomvölgyi kfejtben. Itt a bezáró

kzet biotitamfibólandezit. A zárványok 10— 15 cm szélesek, 30 cm hosszúak.

A zárvá:iy bels — még át nem alakult — részében gyakran még jól felismerhet

a finomrétegzettség. A zárvány bels ép magja sárga szín, könnyen szétmorzsolható

agyagos homok.

Az érintkezési öv vastagsága 1—2 cm, de helyenként 5—6 cm is lehet. Az érint-

kezési udvar zöldesszürke, helyenként világosszürke szím'í foltokkal. Az érintkezési

övben — ahol az agyagos homok és a biotit-amfibólandezit érintkezik — helyenként

kontatktásványként jól fejlett diopszid, valamint kordierit és kvarc ismerhet fel (XXVI I.

tábla, 2 kép). Az érintkezési szegély és az andezit között általában éles határ van. Ez a

zárvány kordieritszirtnek minsíthet. Ezek a zárványok a fekvt alkotó akvitáni réte-

gekbl származnak. Ilyen agyagos zárvány van a Briezkai kfejtben és a 273,3 mp mel-

lett lev kfejtben is.

Másik érdekes zárványt a Xagyvadálló andezitjében találtam. Itt keskeny érint-

kezési szegély van. Ebben a zárványban a magma hatására szillimauit képzdött az
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eredeti homokos-agyagos kzetbl (XXVII. tábla, 3. kép). A szillimanit jól fejlett kris-

tályai szálas-ts halmazokat alkotnak.

A malomvölgyi kfejtben mészkzárvám^ is található.

A vulkáni kzetek elválást formái

Az andezittipusokra a gömbös- és a pados-, a dácitra a pados elválás a jel-

lemz. Jól észlelhet az andezjt pados elválása a malomvölgyi kfejtben (XXVIII.
tábla, 4. kép), a Cerina kfejtben. A dácit pados elválása a Csákhegyen a Felsbányában
és a 273,3 mp mellett lev kfejtben észlelhet a legjobban. A felszín közelében a vékonv
padok vastagsága 1

0—30 cm, de a mélység növekedésével a padok vastagsága növekszik

s a vastagságuk gyakran az 1—3 m-t is eléri.

A másik jellemz elválás! forma a gömbös-héjas elválás. A gömbös elválásnak

különösen szép példáit láthatjuk a Csákhegy ÉK-i oldalában, a 273,3 mp mellett lev
kfejtben, a malomvölgyi kfejt siklója mellett (XXIX. tábla, 7. kép), a IVIisaréti

patakban (XXIX. tábla, 6. ké
2
D), a Márianosztra—Szob országút márianosztrai kiindulá-

sánál, a Bazina jjatak völgyében és a Középhegyen. A gömbök mérete általában 10—30
cm, de lehet 50—70 cm is.

Ezeknek az elválás! formáknak a kfejtés szemjDontjából igen nagy jelentségük
van. A jjados elválás a kfejtés szemjDontjából elnyös, ezt ki is használják, inig a göm-
bös-héjas elválás az andezit felhasználását helyenként majdnem lehetetlenné teszi.

Vulkáni utó mködés
A szobi Csákhegy zeolitjairól az irodalomban már többször történt említés [5, 11]

A kfejtkben chabazit, dezmin, epidezmin, zeolitok ismerhetk fel. A zeolitok mellett

leggyakoribb a kalcit.

A malomvölgyi andezit és a csákhegy! dácit leggyakoribb zeolitja a chabazit.

Korai kristályosodását igazolja, hogy általában az üregek falára települ. .Szerintem a

chabazitnál csak a kalcit els generációja az idsebb, mely általában szkalenoéderes,

ritkán romboéderes formában ismerhet feí. A chabazitra több helyen dezmin kristályo-

sodott ki. E r d él y i J. a malomvölgyi kfejtbl epidezmint ismertetett. A kalcitnak

van egy fiatalabb generációja is, a mely a zeolitokra telejjül, s a kalcitnak ez a fiatalabb

generációja a gyakoribb.

A kristályosodási sorrend megállajjítása igen nehéz. Eddigi megfigyelésem szerint

a kiválási sorrend nagyon hasonlit a Balatonfelvidék bazaltüregeiben található zeolitok

kiválási sorrendjéhez. A déli Börzsönyben a kiválási sorrend a következ : kalcit—I.

—

chabazit—dezmin—ep>idezmin—kalcit II.

A zeolitok és a kalcit üregekben ásványkitöltésként és a breccsiaszeren össze-

töredezett andezit kötan^-agaként ismerhetk fel.

Az üregek keletkezése azzal magyarázható hogy az amfibólandezit — amely a

zeolitokban is a leggazdagabb — az alsómiocén akvitáni emeletébe sorolt agyagos-

homokos üledékekre ömlött rá. Ebbl a még nagy viztartalínú üledékekbl a magma
hjének hatására vízgz szabadult fel és a nyomáslejt törvénye szerint a magmába ván-

dorolt. így a magma könnyenilló tartalma megnövekedett és létrejöttek a hólyagüregek

a zeohtos-kalcitos ásványtársulással.

A zeolitok és a kalcit másik csoportja a breccsiaszeren összetöredezett andezit

kötanyagát alkotja. Ez a vulkáni utómködés a felstortónai emeletbe vagy atortónai-

szarmata emelet határára tehet, ami egj’éb területeken (Cserhát, Mátra) is nyomozható.

A tortónai-szarmata emelet határán lev hidrokvarcitot irt le a d á s z E. a rákosi

vasúti bevágásból is.
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A fentebb ismertetett ásványokon kívül kvarc, kalcedon, barit?, pirít, wád és

( hematit ismerhet fel. Kvarc, kalcedon általában ritkán találhatók, nem kristályosak

I-
és vékony hasadékkitöltések alakjában találhatók. A Briezkai és a Malomvölgyi kfejt-

1 ben a leggyakoribbak. Vadász E. a Csákhegy egyik kfejtjének kzetében füst-

kvarcot talált. Barit csak a Briezkai kfejtben található, fehéres vagy halványzöld

I

szín, vékony lemezek és lemezek alkotta ikrek alakjában. Piritet eddigi vizsgálataim

alkalmával szintén csak a Briezkai kfejtben találtam, hasadékok mentén, vékony

bevonat alakjában, kalcittal együtt. Wád a malomvölgyi kfejtben zeolitok bevonata-

; ként található, gyakran 1—2 cm vastagságban is. Koromfekete szín, laza és könnyen
' szétmorzsolható. Ehhez hasonló bevonat található helyenként a Briezkai kfejtben is.

I Hematitot az irodalmi adatok említenek 1—2 cm nagyságú kristályokként a Malom-

völgyi kfejtbl.

B i o t i t-a nifibólandezit és agyago s-h oniokos kzetek érint-
kezése

A rétegtani leírásban fehtebb említettem, hogy az akvitáni agyagot helyenként

gránátos biotit—amfibólandezit érintkezéses (kontakt) agyagpalává alakította. Az agyag

itt mint exogén kontaktképzdmény található.

Márianosztra DK-i határában, a 224 ni mp híd mellett, a Középárok medrében

ÉK-felé haladva 650 m hosszúságban nyomozható ez az érintkezéses átalakulást szenve-

dett agyag (1., 3. ábra).

Mikroszkóp alatt a kontakt agyagpala legnagyobb része agyagásványokból áll,

ezen kúiil kvarc, muszkovit, amfiból és ritkán gránát ismerhet fel. Az átalakítás nem
volt nagyméret.

Ehhez hasonló érmtkezéses hatásra átalakult agyag van a Bakókiit mellett lev
kfejtben is, a kfejt É-i oldalán. Az átalakított agyag már kisebb behatásra apróbb

darabokra esik szét limonitos hasadékok mentén. Az átalakított agyag itt 10 m vastag s

a fedjében részben andezit, részben kavicsüledék van. A kavicsösszlet azonban a szarmata

szárazföldi idszakban keletkezett. Az átalakított agyagban az andezithez közelebb

es részen, az andezit- és agyaghatárral párhuzamosan rostos kalcittelér húzódik,

melynek a vastagsága 0,5—2,0 cm.

A vulkáni tevékenység a helvéti -tortónai emelet határán, ül. az alsótortónai

emeletben indult meg és tartott a vulkáni utómködéssel együtt a tortónai emelet

végéig. A tortónai-szarmata emelet határán \-ulkáni utómködéssel zárult le a vulkáni

kitörési szakasz.

A területen a lávaanyag az uralkodó, a \'ulkáni törmelékanyag alárendeltebb.

A lávafolyások sorrendjét a vulkáni képzdmények részletes ismertetésénél említettem.

A \mlkáni kitörés ideje az újstájer mozgási szakasz idejére 1;ehet. A vulkáni képzdmé-
nyek egymáshoz való viszonyát és a lávaömlések sorrendjét a szelvények mutatják (3.

ábra).

Lajtai mészk
A lajtai mészk változó kifejldés. A területen legnagyobb kiterjedésben

a Kerekhegyen és a Bakókút környékén található. A két kifejldés nem azonos

egymással.

A Kerekhegyen a lajtai mészk az ÉNY-i loldalon lev elhagyott kfejtiben van
feltárva

; laza, porlékony, jól rétegezett. A rétegek dlése DNy/20—25° Lithothanmium,
Pecten, Bryozoa és rossz megtartású kbélmaradványokat tartalmaz.
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Más kifejldési'í lajtai mészk van a Bakókút mellett lev, jelenleg is mvelés
alatt álló kfejtben, A feltárás alsóbb tagozata márgás mészk, tufitos kzbetelepülések-

kel és csak erre következik a tömött lajtai mészk. Gyakori a legömbölyített 5— 10 cm
nagyságú biotit-amfibólandezitzárvány benne. smaradványok itt is ritkák ; telepes

korall, Pecten, Lamna-fog, ismerhet fel . A lajtai mészk dlése DK/1 5°, a kfejt Ny-i

részén Ny/ 40°. A rétegek vastagsága 1
—2 m,

A lajtai mészk fels rétegei kavicsosak. A kavicsok anyaga uralkodóan kvarc és

nagyon alárendelten biotit—amfibólandezit. A kavicsok 2—3 cm nagyságnak, gyakran

mészkötanyagi'i konglomerátum jelleggel, gyakran liasadékokat, mélyedéseket kitölt

alakban partmenti hiillámzásra ntaló egyenetlenségekben.

fOO 2^ 3^ 400 500 600 700 800 900 1000 °C

4. lUmi. A bakókúti bc-ntonit l)T.\-jíörbéje (felvette : K o b I c n c z V.) - I)T.\-Kurve de.-; Bentonits
von Bakókút (aufgenommeu von \'. Köb len ez).

A lajtai mészkben a Bakókút mellett lev kfejtben vékony, 5—30 cm vatag,

de helyenként teljesen kiékeld, zöld bentonitrétegek vannak. A bentonit a DTA adatai

szerint (4. ábra) jellegzetes Ca-montmorillonitot tartalmaz, jó közepes niontmorillonit-

tartalonnnal. A montniorillonit 800—900° C közötti csúcsának eltér jellege a bentonit

biotit-tartalmától származik. A bentonit iszapolási maradékában kovaszivacstk, biotit

és kvarc ismerhet fel. A bentonitrétegek alatt I
—2 m-re áthahnozott dácittnfa eredet

tufitrétegek vannak. A bentonitrétegek is hasonló átmosott tiifitrétegekbl származnak.

Pleisztocén

T e r a s z k a V i c s, homok. Szobtól É-ra a Duna vonalával párhuzamosan

találhatók a Duna Il/a és II b teraszai és egy magasabb szint terasz, A Il/a terasz ismer-

het fel a szobi Kálváriától Ny-ra 50 m-re, a Duna felett 15 m magasságban és a szobi

MÁV állomástól É-ra 200 m-re, melynek tengerszintfeletti magassága 130 m. A Kerek-

hegytl D-re és a Rózsahegy környékén található a II /b terasz. A Il/b terasz tszfm.

170—230 m.

A teraszok anyaga uralkodóan kavics, alárendelten durva homok. I.,egnagyobb

mennyiségben kvarc, alárendelten andezitváltozatok, kristályospala, durvaszem homok-
k és lajtai mészk található. A kavicsok görgetettségi foka is változó. Ezeket a vizsgá-

lati eredményeket a IV. táblázat foglalja össze. A cpv méréseket kizárólag kvarckavicson

végeztem, melyeknek nágysága általában 1
—2 cm.
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IV. táblázat
Szobkürnyéki teraszkavicsok kzettani összetétele és cpv értékei

Kzettani összetétel
|

Görgetettség értékei

-

A feltárás helye
A

terasz
száma kvarc

aiide
zit

kris-
tá-
lyos
pala

laj-

taimk

dur\'a
ho-
mokk

c P V Cl.|Cl
-1 P

.

A szobi Kálváriától
Ny-ra, 50 m Il/a 79,5 6,7 12,1 _ 1,8 1,03 1,76 7,21 10,0 1,91 8,09

A Szobi MÁV állomástól
É-ra 200 ni Il/a 73,0 21,5 2,6 2,9 — 0,51 1,77 7,72 10,0 1,40 8,61

A kerekhegytl DDNyra
650 111 Il/b 75,1 20,1 2,3 — 0,5 0,84 2,67 6,49 10,0 2,18 7,38

Lösz. A lösz különösen Szob körül elterjedt s itt homokosabb, természet,

mint Nagymaros környékén. Ezzel a homokos összetétellel nagyobb mésztar-

talom is jár.

A löszben Szob körül, de másutt is gazdag csigafauna található, melyek közül a

leggyakoribbakat a mellékelt összefoglaló földtani I. táblázat szemlélteti. A mikroszkópos

vizsgálat során megállapítható, hogy az ásványos összetételben uralkodó a kvarc, mely

szögletes és szilánkos. Kvarc mellett kalcit, niuszkovit, magnetit, amfiból és hipersztén

a gyakoribb ásványok.

Lösz van az Újvölgyben is a Bszobi patak mentén, a Csákhegy Ny-i és K-i oldalá-

ban s a Briezkai kfejttl É-ra is. A löszben különösen Szob körül vályogzónák figyel-

hetk meg s a lösz helyenkint már a lejtlösz típusba sorolható.

A Rózsahegyen lev aiidezitagglomerátumot feltáró kfejtnek a fels részén

pleisztocénkor! talajfolyásos (szoliflukció) jelenség észlelhet.

Holocén

Az allnvium a völgyek talpára, az Ipoly és a Duna árterére szorítkozik. A folyó-

hordalék •— amely uralkodóan andezitanyagii — megtalálható a Damásdi patak völgyé-

ben, a Misaréti- és a Banzina patak, valamint a Bszobi patak völgyében.

A holocénbe sorolhatók azok a mésztufa-lerakódások is, melyek a Misaréti patak

jobboldalán, jelenleg kisebb vizhozamú források mellett találhatók. A mésztufa vastag-

sága az egyik forrásnál 20—30 cm s benne jó megtartású levél- és áglenyomatok ismer-

hetk fel. Szükséges lenne a források vizének jelenlegi kémiai összetételének a meg-

határozása.

A terület képzdményeinek legnagyobb részét erdei talaj borítja, amelynek

több típusa különböztethet meg. A Bakókút környékén a vörös n5Úroktalajok az

elterjedtek.

T.4BÜAMAGYARÁZAT — TAFEbERKR.ARUXG

XXVII. tábla — Tafel XXVII

1. Karbonátos fészekben amfiból, hipersztén és a szegélyeken plagioklászok, dácitban. Csákhegy.

1 : 40. -f Nikol — Amphibol und Hypersten in karbonatischen Xestern mit Elagioklasen an den Rándem,
im Dazit. Csák-Berg. -f Nikols. 4Öx.

_ j. , ,, ,

2. Biotit-amfibólandezit és agyagos homok érintkezési szegelye, kordierittel es diopsziddal. Jlalom-

völgyi kfejt. 1 ; 125. ||
Nikol — Kontaktzone zwischen Biotit-Amphibolandesit und tonigem Sand,

mit Kordierit und Diopsid. Steinbruch im Mühltal. 1 25 x . !| Nikols. _

3. Szillimanit-tartalmú zárvány vöröses szín andezitben. Nagyvadallo. 1 ; 125. -f Nikol.

—

Sillimanitführende Inklusioii in rötlichem Andesit, Nagyvadálló. 125x. + Nikols
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XXVIII. tábla - - Tafel XXVIII

4. Malomvölg}’i kfejt fényképe. A kép baloldalán a é- -| -el jelzett helyen van a „gömbös-
foltos andezit”. — 1,’ichtbild vöm Steinbruch im Jlühltal. I,inks am Bild, bei dem Zeiehen -r -r -f liegt

dér „kugelig-fleckige” Andesit.
5. Vékonypados, litoklázisok mentén oszlopos elválású andezit. Briezkai kfejt. — Düunbankiger

Andesit mit saulenförmiger Absonderung eiitlang von Klüften. Briezka-Steinbruch.

XXIX. tábla — Tafél XXIX

6. A pados elválás mellett kezdd gömbös-héjas elválás. Jlisaréti patak. — Anfángliche kugelig-
I schalige Absonderung neben dér bankigen Absonderung. Misarét-Bach.

7. Gömbös-héjas elválás. Jlalomvölgjd kfejt,, a sikló mellett. — Kugelig-schalige Absonderung.
Steinbruch im Mühltal, an dér Steinbahn.
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Petro-geologische Beschreibung des Csákberges bei Szob an dér Donau

M. CSESZKÓ

Verfasser hat die magmatischen und Ablagermigsgesteine des Csákberges luid

Umgebung anhand von Literaturangaben und eigenen Beobachtungen im Lichte des
neuen, bedeutenden petrogenetischen Systems von Szádeczk y—K a r d o s s

untersucht.
Es sind nacli den Angaben dér Aufschlüsse drei Eruptionsphasen zu

unterscheiden. Die einfülirende tmd Hauptphase habén Andesit, die Schlussphase dage-
gen Oxyamphibolandesit und Dazit geliefert, Verfasser hat im Steinbruch des Mühltales
einen neuartigen strukturellen Typ des Andesits erkannt und dafür die Bezeichmmgen
,,kugelig” bzw. »fleckig« vorgeschlagen, die jedoch nicht mit dér kugehgen Absonde-
rungsart dér magmatischen Gesteine zu verwechseln sind. Dér aus dér Literatur be-
kannte, rote quarzführende Andesit wird in einer neuartigen, modernen Weise inter-
pretiert. Er ist zmn grössten Teil als Oxiamphibolandesit anzusehen. Die Unter-
suchmig dér enallogenen Einschlüsse des Andesits und Dazits hat auch neue Erkennt-
nisse gebracht. Das Altér des Andesit- und Dazitausbruchs ist durch den die magma-
tischen Gesteine überlagemden obertortonischen Eeithakalkstein mit dem Ende des
Mitteltortons fixiert. Dér Eeithakalkstein bei Bakókút fülrrt eine 5—30 cm máchtige, sich
auskeilende Bentonitschicht.

Nördlich von Szob, im Tale des Damásder Baches imd in anderen Aufschlüssen
findet mán den öfters beschriebenen fossilführenden Sand, dér eine heteropische Fazies
des Leithakalksteins darstellt.

Die wechselvollen niiozánen Bildungen werden von Schottern tmd Sanden dér
Donauterrassen Il/a—Il/b, pleistozanem Löss, holozánem Flussschotter, Travertin und
Waldboden überlagert.



A CSABRENDEK Cn 211. BAUXITKUTATÓ FÚRÁS
SZABÓ I’KTRR

Összefoglalás: A Csabrendek (nagytárkányi) Cn 211 számú bauxitkutató fúrás középsöeocOn.
felsökréta bizonytalan alíókréta és felsötriász rétegeket harántolt. A felsökréta hippuriteszes mészk és
grifeás márgaösszletre mgolódik. A hiíJpuriteszes mészkben kétféle típus, egy bioklasztikus és egy
tömött közetfajta különíthet el. A grifeás márgaösszlet, fleg alsó részein jellegzetes szenon I'oraininí-
ferákat tartalmaz. Ugyanitt egy Aciaeonella laevis O r b. tartalmú, eddig még ismeretlen mészmárga
réteg található. A grifeás összlet alatt közelebbrl meg nem határozható rétegtani helyzet, krétakorú
mészk, majd tektonikus érintkezéssel felstriász váltakozó dolomit és mészköösszlet következik.

A Cn 21
1
jelzés fúrás középseocén, majd alatta mezozóos kréta és triász réteg-

sorozatot harántolt. Kzek közül határozottan felsökréta (szenon) képzdmény a hippnri-

teszes mészk és grifeás niárga.

/. ábra. A Cn 211. számú fúrás köniyékének térképvázlata, ál a g y a r á z a t : 1. Kréta hiányzik, a
felstriászra közvetlenül középseocén települ, 2. a kréta kifejldés is megvmn, 3. a felstriász felszínre
bukkan. — Sketch map of the environment of Well Cn 21 1 . lí x p 1 a n á t i o n : 1 . upper Triassic
immediately overlain by middle Eocéné, with a lack of the Cretaceous, 2. Crctaceous preseut, 3.-out-

crop of upper Triassic

A középseocén homokos márga kifejldés a felskréta hippuriteszes mészk
képzdményektl kzettani alapon határolható el. A szenon hippuriteszes mészk és

grifeás márgaösszlet alatt 3,2 méter vastag felstriász dolomit és dolomitos mészk-
kavicsot és törmeléket tartalmazó konglomerátum van. Ez alatt krétaidszaki, de köze-

lebbrl meg nem határozható rétegtani helyzet, tömött mészköösszlet következik. Ez
258—259 m körül valószíníileg tektonikusán érintkezik a felstriász dolomit, dolomitos

mészk és mészk váltakozásából álló képzdményekkel . A fiirás ebben a felstriász soro-

zatban állt meg.



Szabó P. : Csabrendeki 211. mélylitrds 333

Középseocén (0,2— 11,9 m).

A középseocént sárgásbarna, durvaszemcsés, in á r g á s lito-

t a ni n i u m o k a t tartalmazó in é s zk képviseli, amelynek alsó részein

sárgásbarna, meszes, agyagos betelepülések vannak. Ebbl Cibicides

lobatulus W a 1 k e r—J a k o b, Nummuliies incvassatus budensis alakköréhez tartozó

alakok, Anomalina ammonoides R e ii s s., Bulimina sp., Globigerindk, Miliolinák és rossz

megtartásii Cardium sp. kerültek el. Fekvjében többé-kevésbé koptatott kvarc, kréta

mészk, sötétszürke szaruk- tzktörmeléket tartalmazó homokos m á r g a

következik. Szerves maradványai szenesedett növénymaradványok, Corbis sp., Ostrea sp.,

Xeyitina sp.. Isis sp. és tüskebr váztöredékek. A homokos márga honiokfrakciójának

ásványtani összetételében a kvarc és mészkanyagon kivl halvány rózsaszín turnia-

lin, rostos sztaiirolit, barna amfiból, zárványos cirkon, ronibos piroxén, klorit, glaukonit,

kristályos kakit, linionitos kvarc és kalcitszemcsék, mnszkovit, riitil, magnetit vesz

ré.szt. Gyakoriak a limonittal kitöltött Foraniiniferák {Globigerina, Textiüaria,

Rotalia sp.-k).

Felskréta (szenon) képzdmények

a) Hippuriteszes mészk (11,9— 112,1 m)

i 1 á g o s, világosbarna, tömött, általában f i n o m s z e in .
h e 1 y e 11 k i 11 1 durvább b i o k 1 a s z t i k ii s mészk. A mészk any^agá-

ban gyakran linionitos, dendrites és kioldott clválási felületek, kalcitos repedés- és

üregkitöltések, az elmozdulási síkok menti csúszási rovátkák figyelhetk meg.

A mészk eléggé tiszta, sósavas oldási maradéka mindössze 3—5%, fleg szürke

agyag.

A hippuriteszes mészkben makroszkópos és niíkroszkópi vizsgálat szerint két

típus ismerhet fel.

1. Világos, tömött, kristályos mészk, átkristályosodott

Foramiiiiferákkal [Miliolina, Nodosaria, Gyroidina, Cristellaria, Globigevina)
,
Echinoder-

wf?/a-töredékekkel és jellegzetes, hálózatos szerkezet Rudista héjakkal.

2. Világos, durva, bioklaszikiis mészk. Rudista és más mollusz-

kahéjakból, Crinoidea és tengeri sün héjdarabokból a hullámverés hatására összetört és

összehalmozódott képzdmény

.

A fent említett képzdmények váltakozva jelennek meg, de az els típus sokkal

gyakoribb. Mindkét mészk fölismerhet szerves maradványai féregmászási nyomok és

üregkitöltések, Pecten sp., Hippurites gosaviensis D o u v., Echinoidea töredékek,

Crinoidea karizek.

A mészkösszlet alján pirites, szenesedett növénymaradványok, miliolinás,

osztrakodás, csigás, süntüskés márgás mészk, mészmárga következik, fokozatos átmenet-

tel a grifeás márga felé.

b) Grifeás márgaösszlet (112,1—213,0 m)

Szürke mészmárga, agyag márga, tömött világos mészk,
márgás mészk, barnássárga homokos márga, meszes agyag
váltakozása. Kzettani megkülönböztetésük a CaCOj-tartalom alapján történt.

Ez a márgás anyagban 40—85%, a közbetelepült márgás mészk anyagban pedig 85

—

96% közötti értéket mutat.
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207,69

2. ábra. A C^bareudek (nagytárkányi) b.aiixit-
kutató fúrás szelvcnye. ;m a g y a r á z a t :

1. Barnás tömött dolomit, mószkö, 2. fehér
tömött mészk, 3. világos tömött mészk és
dolomit váltakozása, 4. tömött szürkésbarua,
világosszürke mikrokristályos mészk, 5. mészk
és dolomitanr’agú konglomerátum, 6. szürke
szenesedett növén^-maradványos, molluszkás
nitizmáxga. {Actaeonella laevis Orb. tartalmú),
inárga, meszes agyag, 7. szürke foraminiferás,
molluszkahéjas márga, 8. szürke meszes agyag,
9. sárgásszürke mészk, 10. sárgásszürke
homokos márga (Pectenes), 11 szürke agyag-
márga, márga, 12. tömött és bioklasztiku.s
világos mészk, 13. tömött szürke márga,
mészmárga, 14. szenesedett növénymaradvá-
nyos, molluszkahéjas mészmárga, 15. világos
tön\ött, heh'enként bioklasztikus mészk, 16.
szürkésbamá tömött mészk, 17. fehér bio-
klasztikus mészk, 18. világos tömött mészk,
19. homokos márga, 20. meszes agyag, 21. már-
gás mészk.

1
—3-ig felstriász képzdmén5’ek
4. alsókréta (?) ,,

5— 14-ig felskréta grifeás márgaösszlet
15— 18-ig felskréta hippuriteszes mészk
19—21-ig középseocén ,,

•— Section of the bauxitc prospecting well
of Csabrendek. Explanatious; 1. Brow-
nish massive dolomité and limestone, 2. \Vhite
massive limestone, 3. Interchanging light massive
limestone and dolomité, 4. Massive greyish
broríTa microcrystalline limestone, 5. Conglome-
rate of limestone and dolomité detritus,
6i Grey lime mari with coalified plánt detritus
and mollusks (Actaeonella. laevis O r b.), mari,
limy claj*, 7. Grey mari with Foraminifera and
moílusk shells, 8. Grey limy cla3% 9. YellowLsh
grey' limestone, 10. Yellowish grey sandy mari
with Pecten, 11. Grey day mari 12. Light ma,s-
sive and bioclastic limestone, 13. ^Massive grey
mari, limy mari, 14. Limy mari with coalifieS
plánt debris and mollusk shells. 15. Light mas-
sive, locally bioclastic limestone. 16. Greyish
brown massive limestone, 17. White bioclástio
lime.stone, 18. Light massive limestone, 19.

Sandy mari, 20. Limy clay, 21.Marly limestone

1 to 3 upper Triassic
4 lower Cretaceous (?)

5 to 14 upper Cretaceous Gryphaea mari
15 to 18 upper Cretaceous Hippurites limestone
19 to 21 middle Eocéné
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Egyik homokos márgaminta (204—206 m.) homokjának ílsváiiyai ; metamorf és

magmás kvarc, turmaliii, kristályos, limonitos hevonatú kalcit, epidot, klorit, ersen

korrodált gránát, apatit és pirít.

Szerves maradván}’ ok közül, fleg az összlet alján, szenesedet! egy-

szik növényi szár és levélmaradványok és bizonytalan C/irtra-termések (vékonycsiszo-

latban) vannak. Iszapolás útján és vékonycsiszolatban Robiilus .sp., Dentalina sp., Mis-

cellanea hitngarica M a
j

z., Vidalina sp., Milolina, Spiroloculina félék ismerhetk föl.

A Miscellanea hungarica Majz., és Vidalina sp. fleg a 196,1— 198,5 méterig tartó

szürke márgában találhatók, a szenon emelet biztos jelzi. Az 0.sztrakodák az összleten

belül mindenütt megtalálhatók. Magányos koraitok közül Diplocterimn, a Molluszkák

közül a Gvyphaea vesicularis E a m. (fleg az összlet fels részein), Pecten cfr.

nilsoni Goldf., Cytherea (Pitar) cfr. ovális Goldf., /«ocera»n/s' sp., (kicsi alak),

Actaeonella (Volvaria) laevis O r b. Cerithium sp., Fiisus sp. voltak meghatározhatók.

Feltn a 204,0—206,8 méterben található márga Actaeonella laevis Orb., tartalma,

amely még a grifeás márgaösszletbl seholsem került el. A csigák méretei : házhosszi'i-

ság 7—8 mm-ig, házszélesség 2,8—3,2 mm-ig. Egy összenyomott sün-féle, süntüskék,

krinoidea részec.skék, Calianassa sp. ollótöredékelc, halpikkelyek.

c

)

206,8—210,0 méter között egy konglomerátum réteg van. Ebbl
mindössze egy cápafog emUthet. Ez a konglomerátum a grifeás összlet alatt van,

felstriász dolomitos mészk, dolomit és kréta mészk kavicsokból álló márgás

kötanyagú képzdmény.
213,0—258—251^ méterig a konglomerátum réteg alatt tömött, a fels részeken

világosszürke, szürkésbarna, lefelé világos mikrokristályos mészk van,

amelynek kora a benne található nagyszámvi Fovaminifera alak alapján szintén kréta,

de rétegtanilag bizonytalan helyzet, feltételezetten alsókréta. A mikroszkópos vizsgá-

lat szerint a mészkben szerves maradvány nélküli és faunás részek különíthetk el.

A vékonycsiszolatokban sok Miliolina (Quinqueloculina)
,

Glohigerina, Ostracoda,

magányos korall, egy és többsorkamrás Foraminifera alakok-, Crinoidea és sün-töredé-

kek, csigametszetek ismerhetk fel. A mészkben zöld és tarkaagyagos részek is meg-

figyelhetk, fleg a kioldott felületeken és csúszási lapokon, pirit, kíséretében.

Felstriász képzdmények

258—259 méter körül felstriász korú, világos, váltakozó dolomitos mészkövet,

dolomitot ért el a fúrás, amely a fúrtó^efejezéséig 280,1 méterig tart. A dolomit alsó

része barnásabb árnyalatú mint a felsrészeken. A mészk, meszes dolomit csiszolatok-

Ijan kevés csigametszet, tömlszer és egysorkamrás Foraminiferák átkristályosodott

részei és valószínleg márgaanyagú sötét pettyek láthatók.

Mivel a felskréta és a feltételezett alsókréta mészk érintkezésénél éles

anyaghatár van, s a felskréta alján dolomitanyagú konglomerátum mutatkozik,

felskréta transzgressziót kell feltételeznünk. A fúrásban a kréta mészk es triász érint-

kezése valószínleg tektonikus. Nagytárkány és Nyires puszta közé es területen

történt bauxitkutató fúrásokban kréta képzdményeket nem találtak. Ezen a területen

a középseocén mészk közvetlenül a felstriász dolomitra települ, de A'annak részek,

ahol a középseocén sincs nieg. Nyires pusztától ÉNy-ra viszont a középseocén
alatt felskréta bauxit és nagy vastagságit felskréta képzdményeket harántoltak.

A térképvázlaton ( 1 . ábra) feltüntetett irányban tehát nagy vett kell feltételezni,

amelynek mentén az ÉNy-i rész lezökkent. A mozgás a felskréta és középseocén
között történt, tehát a larámi mozgási idszakra tehet. A lezökkent részben lev
felskréta képzdmények védve voltak a lepusztítástól, míg a keletebbre es magasabb
részeken a feksótriászig lejmsztultak.
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The bauxite prospecting well of Csabrendek No. Cn. 211. Bakony Mountains, Hungary

P. SZABÓ

The well inentioned in tlie title has traversed formations of iniddle Eocéné, upper
Cretaceous and upper Triassic age. The upper Cretaceous is subdivided int limestone
with Hippiirites and mari with Gryphaea.lXiQ fornier one consists of two types, namely' a

bioclastic and a massive one. The mari with Gryphaea containS, especially aroimd the
base, Foraminífera characteristic of the Senonian. It has alsó exhibited a hitherto unknown
stratum of lime mari with Actaeonella laevis Orb. Below the mari with Gryphaea
there is a Cretaceous limestone whose accurate stratigraphic position is imknown. This
unit is in tectonic contact with the underlying trpper Triassic sequence of interchanging
dolomité and linie.stone.



A BUDAI -H EGYSÉG FELSEOCÉN BRIOZOÁS RÉTEGEINEK
ÁSVÁNYTANI ÖSSZETÉTELE

IFJ. DUDICH ENDRE

Összefoglalás: A felsoeocén nummuliteszes mészk és briozoás márga 15 mintájának CaCOj- és
nehézásványtartalmának %-os vizsgálatát összehasonlitva a budai-máiga és a rupéli agyagmárga ásvány-
tani összetételével, azt mutatja, hogy a Budai-hegység paleogén üledékeinek allochton ásványtaftalma
lényegében egyazon lehordási területrl származik ; csökken CaCOj-tartalom mellett egyre növekszik
a t'errigén anyagok szerepe

;
a nehézásványok között csökken a magnetit és gránát, mindinkább n

viszont" a cirkon, turmalin és rutil jelentsége, és szaporodik az epigén pirit, illetve belle utólagos oxidá-
cióval képzdött limonit.

A Budai-hegység paleogén rétegsorának ásvánj^kzettani vizsgálata V e n d 1

A.-nak a „kiscelli agyag”-ról írt mvével kezddött (1929). Sztrókay K. I. a

„budai márga” vizsgálatát végezte el (1932). E két iittör dolgozat a neh'ézásvány-

tartalmat csak minségileg, nem pedig a neliézásványok mennyiségi számaránya szerint

vizsgálta. Kaszanitzky F. a ,,hár.shegyi homokkrl” irt ös.szefoglalásában (1956)

megkezdte a kvantitatív vizsgálatokat is.

A „briozoás” és
,
.budai” márga viszonyának földtani újravizsgálata során ásváin*-

kzettani vizsgálatokat végeztünk olyan rétegekbl vett mmtákon is (nunimuliteszes-

ortofragminás mészk, briozoás márga), amelyeket eddig ilyen szempontból még nem
dolgoztak fel. Adataink tehát kiegészít jellegek.

A bemért és földtanilag is vizsgált szelvények (D u d i c h, 1957) egj’es rétegeibl

vett minták elkészítését, a 0,1—0,25 mm-es nehézásványfrakció különválasztását és

a mikroszkópi vizsgálatokat néhai H e r r in a n n M. irányításával és közrenüíködésével

a Nemzeti lúzeum Ásványtárában végeztük. Az emlékének adózunk az eredmények
rövid összesítésével. *

A vizsgált 1 5 minta 4 különböz területrészrl való ( 1 . ábra)

.

I. Zughget—Budakeszi

II. Szépvölgy környéke (Óbuda)

III. Budaörs

IV. Sashegy—KisgeUérthegy.

E területrészeknek, a részletes földtani vizsgálat tamisága szerint, más-más
rétegsor felel meg, a transzgresszió szakaszossága szerint. A minták rétegtani helyét

a 2. ábrán tüntettük fel,

-A, kzetminták jellemzése;

1 . Az Uttörvasút bevágásából. Egyenetlen rétegfelszín, sárga briozoás márga. Isza-

polási maradékából Bryozoákon kívül 1 1 Foraminifera-faj és süntüskék kerültek el.
2. Ferenchegy. Sárga szín, briozoás és litotamninmos, márgás mészk.
3. Budaörs, Uthegy. Briozoás mészk apró Niammtliles-íélékkel.

4 Földtani Közlöny
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4. Törökugrató. Briozoás márga Nunimulites incrassatiis-szal.

5. Budaörs, Kálváriahegy. Dolomitkavicsos márga. Kovásodott.
6. Budakeszi szanatórium kfejtje. Dimonitos álrétegzdés, laza mészmárga.
7. Ferenchegy. Dimonitos sárga mészmárga.
8. Budaörs, Úthegy. Daza mészmárga Bryozoa-törzsekkel.

9. Budaörs, Úthegy. Daza, kalciteres márga kovásodott Byyozoa töredékekkel.

1 . ábra. A inintavételi helyek térképvázlata. A 2., 7., 11., 12., 13. miutákban szaruköszilánkok is vaunak.— Karteuskizze derProbeeütuahmstellen. DieProben Nr. 2., 7., 11., 12., 13. euthalteuFeuersteinbruchstücke.

10. Zugliget, Disznóf. Egyenetlen rétegfelszm, litotanmiumos-briozoás-márgás mész-

k, Pentacrinus nyéltaggal, sün és PecfeJt-töredékekkel.

1 1 . Ferenchegy. Briozoás-litotamniumos-nummuliteszes, kalciteres, sok Globigerinát

tartalmazó, kalciarenit jelleg mészk.
12. Szépvölgy, Fotyondár utca. Sima rétegfelszín, Globigerina-áns ,,budai” márga.

13. Kisgellérthegy Ny-i oldal, Somlói u. Sárgásszürke ,,budai” márga.

14. Sashegy K-i oldal, Kálló esperes utca. Szürke, leveles agyagmárga.

15. Budaörs, Naphegyi árok. Hal- és növénymaradványokat tartalmazó, kovás, lemezes

márga.

A kzetmintákon elször közvetlenül meghatároztuk a CaCOg-tartalmat. (3.

ábra)

Ez a néhány mintából kapott kép több mint 100 további minta CaCOg-tartal-

mának vizsgálatából statisztikus megersítést nyert. Ezekkel a mintákkal azért nem
foglalkozunk a továbbiakban, mert bellük nehézásványmeghatározást nem végeztünk.
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Eszerint tehát a „briozoás rétegekre” általában 70% feletti CaCOj-tartalom jel-

lemz (kivéve az utólagosan átkovásodott rétegeket). A törmelékes „határrétegre”

még szintúgy nagyobb, a ,,budai márga” rétegeire pedig fokozatosan mind kisebb,

egészen az agyagmárgáig csökken CaCOj-tartalom állapitható meg.

A higsósavas oldás után visszamaradt anyag 0,1—0,25 mm-es frakciójából külön-

választottuk a könny- és nehézásványi részleget.

I. A könnyásványok között rrralkodik a kvarc, a csillámok közül a musz-

kovit. Alárendelt a klorit, valamivel több a biotit. Aránylag sok, de rossz megtartásii

a földpát.
'

A 2. , 7. ,
1 1

. ,
12. és 13. mintában szarukszilánknak tekinthet, alig koptatott

szemcséket találtimk. Ezek mind (1 . ábra) Horusitzky F. ún. ,,budai egységének”

területérl valók, ahol az alaphegységi triászban szaruköves kifejldés található.

2. ábra. A minták rétegtani lieh'e, négy ö.sszefoglaló szelvényben. .4 J középseocén, B—D) felseocén
(priabonai emelet), B) nummuliteszes ortofragminás mészk, C) briozoás márga, D) budai márga, E)
alsóoligocén (hárshegyi homokk és ,,tardi” agyagmárga, I. Budakeszi vidéke, II. Ferencliegy, III. Budaörs
déli vonulat. IV. Sashegy—Kis Gellérthegy. í — 15. A vizsgált minták gyjtési helye. — Stratigraphische
bage dér Proben, dargestellt in vier zusammenfassenden Profilén. A) Mitteleozan, B—D) Obereozáu
( Priabonische Stufe), B) Nummuliten und Orthophragmincn führender Kalkstein, C) Bryozoenmergel,
D) Budaer Jlergel, E) Unteroligozan (Hárshegyer Sandstein und ,,Tarder” Tonmergel), I. Umgebung
von Budakeszi, ÍI. Ferencberg, III. Budaörs, Südzug, IV. Sasberg, Klein-Gellértberg. 1— 15. Probeent-

nahmestellen dér untersuchten Proben.

A karbanátos ásványok közül a sósavas elkészítés a kalcitot feloldotta, csak

kevés dolomit-szemcse maradt meg a közvetlen helyi törmelékhozzájárulás jeléül.

II. A nehézásványok vizsgálatánál elssorban nem annyira minségi, optikai

sajátságaik részletezésére voltunk tekintettel, hanem kísérletet tettünk mennyiségi
elfordulásuk értékelésére. A mintákban talált nehézásványszemcsék száma 102 és 369
között volt. Hogy az adatok összehasonlíthatók legyenek, az egyes ásványfajtákból
talált szemcséket a mintában talált összes nehézásványszemcsék százalékában fejeztük

ki (kerekítéssel) (I. táblázat).

A legfontosabb ásványok gyakoriságának alakulását az áttekinthetség kedvéért
külön grafikonon is feltüntettük. (4. ábra).

Jellemz a magnetit, gránát, sztaurolit és epidot mennyiségének változása a le-

hordási terület ásványai közül. A limonitot tvilnyomórészt epigén, az üledékképzdés
során keletkezett piritbl másodlagosan, oxidáció révén átalakult elegyrésznek tekintjük.

Mennyiségének alakulása ily módon az üledékképzdés körülményeinek (Og illetve

HjS-es közegének) különbségeire enged következtetni (fokozódó ,,elpiritesedés” mutat-
kozik) .

4*
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I táblázat

d
d
U

Nehézásvány

szemcse

db

%

limoiiit

g'S

•V.O
C "

'2

'd

%

turnialin

1

%

disztén

%

cirkon

%

sztaurolit

%

amfiból

%

rutil

%

hematit

1. Úttörövasút 65 158 26,25' 35,50 16,50
M ^

2,50
i

9,00
\

4,00 1,50 _ 4,^ — —

2. Ferenchegy 72 342 24,00 54,00 12,50 1,75
\

4,00 1,75 0,50 _ 1,00 — —

3. thegy 87 160 26,25 40,00 16,25
\

5,00

\,

5,00 2,5^ — — \
6,75 — 1,25

4. Törökugrató 77 179 32,25 43,00 11,00
\

3,25
\

2-25 5,0^
\

2,25 — — — —

5. Kálváriaheg}’ ? 170 48,00 40,00 8,00
\

2,50 — — 1,50 — — — —

6. Budakeszi 71 186 51,50 27,00 11,00
\

3,25' 1,00

'\

4,25^ 2,^ — — — —

7. Ferencheg}’ 74 159

• ^
50,00 27,25 13,50

\
5,00 2,25 — — — — — —

8. thegy a) 77 124 45,00 27,50 10,50
\

4,00
\

5,00

\

5,00'
\

2,50 1,00 — — —

9. thegy b) 45 133 57,00 25,50 '6,00
\

4,00 1,50 1,50
\

7,00 — — — —

10. Disznófö 82 214 69,00 17,75 7,50
\

3,00 1,25 1,00 — — — — —

1 7. Ferenchegy 95 102 63,00 20,00 10,00 3,5^
\

3,50 — — — — — —

12. Foh’ondár u. 68 180 51,00 31,00

\

3,50 — \
2,25

\
4,50— 1,25 — — —

13. Kisgellérthegy 60 171 59,00 32,0J)

\
3,00 1,00 — \

2,50 2,50 — 1,00

14. Sashegj' 47 164 50,00 34,00
\

4,00
\

2,00 1,25 — — 3,25
\

3,25

\
2,25

15. Budaörs, Naphegj' 0 369 70,00 19,00
\

2,00
\

3,00
\

3,50
\

2,25 — 1,25 —

= 7%, \ = 2—7%.

CoCOj
9

/' vizsgált minták karbonáttar!alma
^0

90 r

t

60
70

1

\ /
60
50 1

<
1 y40 \

1 \
Minta-

szám
7

?
'

4 5 7. 1 9. 10. 11. 12 13. 14 15.

,7. ábra. A vizsgált minták karbonáttartalma. Xz 5., 9. és 15. minta utólagosan, hidrotenuiilisan átková-
.sodott. — Karbonatgehalt dcr uutersuchten I’roben. Nr. 5, 9 und 15 sind nachtráglich, hydrothermal

verkieselt.
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Feltn, hogy glaukonitot egyáltalán nem találtimk.

Tájékoztató összehasonlításul ugyancsak táblázatba foglaltuk S z t r ó k a y K.-nak

a ,,bvxdai márgára” vonatkozó adatait és mellékeljük Kaszanitzky P.-nek a
,
.hárs-

hegyi homokkre” vonatkozó összesítését is (II. és III. táblázat).

II. táblázat

Csökken gyakoriság

Sztrókay alapján
(1932)

B iZ U
sok ritka nincs

1
limonit

j

turmalin

cirkon
rutil

amfiból

magnetit

augit

•4-1

O
'Ö

o

gránát

pirít
disztén

1

glaukonit

1
sztaurolit

i

1
apatit

gipsz

1

1
bronzit

|

ílintavétel helj'C

o

I.

<l>

O
SJ

I . Pusztaszeri út B // /
V

2. Bimbó út fels m. / / //
3. Bimbó út alsó m. / m // // / B
4. Bogár u. / / // // /
5. llész-u. / / / / // z /
6. Várhegy /

/ // m / zz z
7. Kisgellérthegy /

m
/ /' // / z

8. Tamás u. / / / / /
7

z9. Csillebérc / / / / m z
10. Törökugrató m / / / / 1 Z' z z

Mind a 10 minta a,,D” szintbl (felspriabonai emelet), az ún; budai márgából
való.

Feltn a magnetit háttérbeszorulása, a cirkon, turmalin és rutü jelentségének
megnövekedése

.

III. táblázat

Ka,szanitzkv
(1956) után

* — kevés
( + )

alig j
limonit

barit

O

•D

rutil

turmalin '

'

!

amfiból
epidot

disztén
korund

hematit

magnetit

apatit
anatáz

krizokolla

1. Budakeszi 85,2 — 5 3 1,5 3 0.7 4- + — 4- 1,3 -L —
2. Kishárshegy — 94 2

{+ )
--

1
— 4- 4- 2,5 — — — (4-) —

3. Vöröskövár 84 — 1

1

2,4 0,8 + (+ ) + 4-
{+ )

4- 4- — 4-

4.

j,
XasTV^kevélv

a) 80 — 10,8 3 1,6 0,6 z 1,6 — (+ )
— 1,6 4- —

5. bj 96 2 1,6 + —
r
— — 4- — — — —

-r

A 3—5 minta északabbról, a Pilis területérl való. Valamennyi az ,,E” szint

(alsóoUgocén) ún. hárshegyi homokk összletébl. A barit nyilván epigén. A magnetit
szerepe már teljesen alárendelt. A cirkon, rutü és turmalin átveszik az allotigén elegy-

részek közt a vezet szerepet.

A . V e n d 1 A. vizsgálta 7 kiscelli agyag-mintában érdekes a magnetit és augit
együttes változása (amelyik mintában augit nem akadt, kevés a magnetit is), valamint
az, hogy a 3 gellérthegyi és 2 óbudai mintában, amelyben augit nem mutatkozott és a
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magnetit kevés, glaukonit jelenik meg, míg a két örsödi, magnetitdús, augitos mintából
glaukonitot nem említ.

Ugyancsak a gellérthegyi és óbudai mintákból említ csupán kalcedon-szer
ásványszemcséket, melyeket feltételesen szaruktörmeléknek állapít meg. Ezek a minták
a Horusitzk y-féle ,, Budai-egység” területérl valók. V e n d 1 nehézásványadatai
a mondottakon kívül további mennyiségi becslésre kevéssé alkalmasak.

vSaját adatainknak a megelz vizsgálatok eredményeivel való egybevetése alapján
i

megállapíthatónak véljük, hog> a Budai-hegység paleogén üledékeinek allochthon it

ásványtartalma a priabonai munmuliteszes-ortofragminás mészktl a rupéli agyag-
|

márgáig bezárólag lényegében egyazon lehordási területrl származik. Mivel pedig a
felseocén folyamán Budapesttl északra messze terjed tenger volt, valószínbbnek
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4. ábra. A fontosabb nehézásványok %-os mennyisége a rétcgtani helyzet függvényében. 1 . magnetit,
2. limonit, 3. gránát, 4. epidot, 5. sztaurolit. — I’rozentuale Yerteihmg dér wichtigeren Schwermineralien
in Abhángigkeit von dér stratigraphischeu kage. 1. Magnetit, 2. kimonit, 3. Gránát, 4. Epidot, 5. Stau-

rolith.

tartjuk, hogy a törmelékanyag nem északról, hanem fleg délnyugatról, a mai Velencei-

hegység környékén, a mainál nagyobb kiterjedésben felszínen volt kristályos-metamorf

alaphegységbl származik. Hasonlóképpen innen származtatjuk a felseocén alap-

konglomerátumokban található andezitkavicsokat is. — ^"alószín azonban, hogy az

eocénvégi kéregmozgásokkal kapcsolatosan, a Ny—ÉNy-i területrészek kiemelkedésének

megtörténte után, az alsó oligocénben északról is történhetett törmelékhozzájáru-

lás, amint azt Kasza nitzky F. feltételezi.

Az üledékképzdés körülményei tekintetében a piritképzdést elsegít viszonyok

fokozódása állapítható meg. A piritképzdés a ,,tardi szintiben” érte el csúcspontját,

de a rupéli agyagniárga képzdésekor is jelents volt.

A CaCOg-tartalom, a nehézásványfrakció mennyiségi kiértékelése, a földtani

települési helyzettel együttesben vizsgálva, hozzájárul a Budai-hegység paleogén kép-

zdményei fácies- és sföldrajzi, valamint korviszonyainak pontosabb megismeréséhez.
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Die mineralogische Zusammensetzung dér Bryozoenschichten im Obereozán
des Budaer Gebirges

E. DUDICH jun.

Verfasser hat an den obereozánen (uiiter- mid mittelpriabonischen) Schichteii des
Budaer Gebirges mineralogische Untersuchungen ausgeführt. Die Entnahmestellen dér
Proben sind aus Fig. 1., ihre stratigraphische Dage aus Fig. 2. ersichtlich. Ihr CaCOj-
Gehalt wird in Fig. 3. dargestellt : eine abnehmende Tendenz des Karbonatgehaltes
imd eine zunehmende Bedeutimg terrigener Beimengmigen ist zu seben. Unter den Deicht-
mineralien ist in allén Proben dér Ouarz vorwiegend : die vorherrschende Glimmerart ist

Muskovit. Chlorit ist selten, Biotit etwas háufiger. Es gibt verháltnismássig viel Feldspat,
jedoch in schlecht erhaltenem Zustand. Homsteintrümmer kanien nur in Proben vor, die
aus einer dér Hornstéinfazies dér Trias mehr oder weniger unmittelbar übergelagerten
Schichtreihe stammten. Dér Schwermineraliengehalt ist in Tabelle I. zusammengestellt,
die Háufigkeitsverteilung dér wichtigsten Schwermineralien aus Fig. 4. ersichtlich.

Tabellen II imd III fassen die Untersuclumgsergebnisse von Sztrókay und Kasza-
n i t z k y zusamnien

;
diese Untersuchímgen habén sich auf das Hangende des vöm

Verfasser untersuchten vSchichtkomplexes bezogen. (Siehe Fig. 2.) — Allé Ergebnisse
weisen darauf hin, dass dér allochthone Mineralgehalt dér paláogenen Sedimente im
Raum des Budaer Gebirges aus einem imd demselben Abtragímgsgebiet — namlich aus
dem Velenceer Gebirge — herstanunt, die Wichtigkeit dér einzelnen SchwermineraUenar-
ten jedoch gewisse Verschiebímgen im Laufe dér Zeit aufweist. So nimmt dér relative
Gehalt an Magnetit und Gránát ab, dér an Zirkon, Turmalin mid Rutil jedoch an. Epige-
netischer Pyrit amd durch Osydation daraus entstandener Limonit wird auch háufiger.



AZ EGRI TÉGLAGYÁRI RÉTEGÖSSZLET FAUNAKÉPE
BENKÓ'XÉ CZABALAY EEXKE

(XXX—XXXI. táblával)

Összefoglalás; Szerz az egri volt Wind-féle téglagj’ár rétegsorának rétegtani kiértékelését adja,
id. Xoszky Jen: Eger és egerküruyéki felsoligocén faunák cím kéziratos munkája és saját vizs- I

gálatai alapján. :Megállapitja, hogy a konkordáusan települ rétegsor a fauna alapján akvitáui korú, egésze ii
|

a tarka agyag és riolittufa rétegcsoportig, mely már burgdigálai korú.

Az Akadémiai Földtani Fbizottság 1952-ben az egri fauna és a volt Wind-féle

téglagyár föltárásának rétegtani lijravizsgálatával bízott meg. Több mint egy évvel

késbb kézhez kaptam id. N o s z k y J. ,,Fger és egerkörnyéki fels oligocén faunák’^ i

cim kéziratát sajtóalárendezés céljából. Mivel id. N o s z k y J. kézirata befejezetlen,

kiértékel része hiányzik, azért a fauna újrafeldolgozása hetyett, id. N o s z k y J. és

részben saját újabb vizsgálataim alapján csak a rétegtani kiértékelésre szorítkozom, '

a részletes faunaleírás mellzésével.

Az egri volt Wind-féle téglagyár lelhelyének és Eger környékének földtani,

rétegtani és slénytani vizsgálata csaknem kilencven évvel ezeltt indult meg. A kutatás

azonban még ma is tart és a vitás rétegtani kérdés még ma sem tekinthet lezártnak.

Az eltér felfogások okát a föltárt rétegösszlet megfelel földtani elemzésének hiányában

kell keresnimk.

Böckh J. emliti az irodalomban, elször a Wind-féle téglagyár feltárását.
A rétegeket mediterrán korúnak vette. Szabó J. 1868-ban megjelent mimkájá- i

hoz csatolt térképen Eger körnvékén a kiscelli agyaggal azonos oligocént különböztet
meg.

Schréter Z. 1912-ben Eger környékén végzett részletes- térképezése szerint, a
téglagyári feltárást kivéve, a felszínen csak alsóbb oligocén rétegek vannak. A tégla-

^

gyári feltárásban a felskatti rétegekre' éles határral települ riolittufát miocénnek
[

tartja.
|

T e 1 e g d i R ó t h K. két értekezésében foglalkozott a Wind-féle téglagyár i

rétegtani és faunisztikai kérdéseivel. Faunáját az átmeneti farmák típusos példájának
mondta. A felsoligocénbe sorolja a kö-vületes homokot, melybl a fauna zöme kikerült,

az alatta lev agyagos rétegeket már ,,kiscelli agyagnak” nevezett rétegcsoport legma-
gasabb részének tartja. A kövületes homok feletti rrn. cyrenás és cerithiumos rétegeket az

|

akvitáni emelet kezdetének veszi.

Az egri fauna monografikus leírásában rámutatott a kormegállapítás nehézségeire,
az egri faunát az oligocén és miocén, valamint az északi, és déli típusú faunák közötti I

átmenetnek minsítette.
Ezt a véleményt fogadta el Gábor R. is a késbb begyjtött csigák földolgo-

zása alapján.
Id. N o s z k y J. 1936-ban az eddig még le nem írt és a már közölt alakok leírá-

sával minden kétséget kizáróan felsoligocénnek minsítette ezt a rétegsort, egészen a
I

riolittufáig bezárólag, amit alsó miocénnek tart. Id. Noszky J. szerint az oligocén
fajok és változatok száma 1 15, ebbl 25 változat, 15 csak közelít meghatározással jelöl-

het. A többi 75 faj csak ritkaságszámba men alak, többnyire csak egy-egy példányban
vannak képviselve, szinte idegenül állnak ebben a környezetben.
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G a á 1 I. 1941-ben megjelent munkájában cáfolja id. N o s z k y J. faunára vonat-
kozó megállapításait. Megemlíti, hogy egyedül a Surcula reguláris oligocén faj, a többit

pedig miocénhez közelálló fajnak tartja. Az oligocén fajok száma maximálisan 15°/o,

akvitáninak tartja a faunát.
Ma

j
zon h. 1942-ben a rétegsor mikrofaunája alapján megállapítja, hogy az

egri faunás rétegek és az alatta lev agyag egy fiatalabb katti szintet képviselnek, ersen
miocén jelleggel.

A Balanus-iélé'ke.t K o 1 o s v á r y G. kizárólag akvitáni alakoknak találta.

A korallok Hegeds Gy. szerint miocén jellegek.

A Wind gyári feltárás a glaukonitos homokk feküréteget nem éri el, ez a szom-

szédos Rozália temetben van feltárva.

Felette az ún. agyagos öv következik (20 m vastag), homokos és agyagos réte-

gek váltakozásával, vékony növénymaradványos és korallos réteg közbetelepüléssel

(^3. Xj).

Erre 5 m vastag, kagylókban gazdag agyag települ, majd 20 m gyér molluszkás

agj-agrétegben folytatódik.

Továbbá kövületes homok (x) következik, homok és agyag rétegek váltakozásával,

vékony pteropodás ( Balantium) szint közbetelepüléssel.

Erre homokzsinóros agyag települ, növénymaradványos lapokkal.

A gazdag molluszkafauna legnagypbb részét tartalmazó kövületes homok alatt

kiemelkedésre utaló növénymaradványos réteg van. A kövületes homok felett 5 m
tellinás agyag következik.

A fluviatilis (terresztrikus) rétegek 5 m finomszem homokkal kezddnek és 15

m durvábbszem homokkal és 10 ni keresztrétegzett honiokkgumókat tartalmazó

homokréteggel folytatódnak.

A fels rétegek kisebb tenger elrenyomulásra utaló cerithiumos és osztreás

rétegekbl állnak, növénymaradványos homokréteg közbetelepüléssel.

A rétegsort 8 ni vastag liurdigalai, szárazföldi kavics, zöldessárga agyag és riolit-

tufa zárja le.

Id, N o s z k y J. hiányos kéziratának következ részében a Wind-gyár faunájá-

nak slénjdani leírása, valamint Ostoros, Novaj Szomolya lelhelyek faunája következik.

Végül az összfaunáról táblázatos kimutatást készített el, a faunakülönbségeket igen

szemléletessé téve. Az utolsó rész ,,végkövetkezetések” faunisztikai és rétegtaui kiérté-

kelés, sajnos, közbejött halála miatt nem készült el. A munka részletekbemenö ö.slény-

tani adatai azonban lehetvé teszik számunkra, hogy ezeknek és szelvényeknek a

birtokában tovább tudjunk haladni a megkezdett liton.

Az egri Wind-féle téglagyár rétegsorának flórája — P á 1 f a 1 v y I. közlése

szerint — a kövületes homok alatti márgakonkréciós rétegekben már az akvitáni koní

zsilvölgyi flórával azonosítható- A növénymaradványokat tartalmazó márgakonkréciók
valószínleg idsebb rétegek lepusztult anyagából származnak, melyek a késbbi
üledékképzdés folyamán fiatalabb korú alapanyagba ágyazódtak be.

A gyjtött és feldolgozott fauna zöme a szelvény ,,kövületes homok” összletébl

került el.

Rendkívül gazdag vegyes, partközeli fauna. Gyakori fajváltozatokkal, ezekbl
adódott a szinte hihetetlennek tn 1041 faj és változat szám.

A faunában a miocén elemek uralkodók, bár oligocén fajok is vannak. N o s z k y'

kéziratos leírásában lev fajok és változatok térbeli és idbeli elterjedését megvizsgáltuk,
az lij fajokat és génuszra meghatározottakat elhagyóvá, csaknem hétszáz fajból és

változatból a korszerinti megoszlás a következ ;
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69 10,6% oligocéii, 415,63,6% miocén, 99/15,1% felsmiocén, 69, 10,6% oligocén-

miocén.

Ezt a kimutatást rétegek szerinti eloszlásban vizsgálva a rétegek között minimá-

lis faunisztikai különbség mutatkozik.

Az oligocén fajok viszonylag kevésbé változók, változataik többnyire miocén

formát mntatnak. Rendkivül sok aránylag a felsmiocénban, st pliocénben is szerepl

faj, kevés az eocén és mélyebb oligocén fajokkal rokon.

Tlábra

Az egri (Wind) féle téglagyár rétegsorozata (id. Série des couches de la bjiqueterie (jadis \\ ind)

Xoszky J. 1947.) á Eger (J. Xoszky ame, 1947)

o

o

I. Riolittufa

II. Csökkentsósvízi rétegek

1. 1 m agyag sárgahomoklencsékkel
2. 1 m szürke cyrenás, kavicsos fa-

levelekkel
3. 1 m réteges homok
4. 0,5 m szürkés agyag növéiiyma- s

radványokkal (felsöflóra) „
5. 2,50 m agvag és homok
6. 0,20 m cefithiumos agyag —
7. 0,20 m mitiluszos osztreás homokk s
8. 8 m világos sárga agyag, fels tí

részén molluszkás

I. Tuf de rhyolithe

II. Couches d’eau saumátre

1.1 m argile á lentilles de sable
jaune

2. 1 m argile grise á graviers, Cyré-
nidés et feuilles d’arbres

3. 1 m sable stratifié

4. 0,5 m argile grisátre á restes de
- plántes (flóré supérieure)

5. 2,50 m argile et sable

6. 0,20 m argile á Cérithidés
7. 0,20 m argile á 5Iitiles et Ostréidés

8. 8 m argile jaune clair, dans sa

partié supérieure : á Mollus-
ques

III, Homokösszlet

1.5 m finom homok
2. 15 m durva homok
3. 10 m keresztrétegzett homok

III. Série sableuse

1.5 m sable á grains fins

2. 15 m sable á grains grossiers

3. 10 m sable á stratification entre-

croisée
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I\’. Tengeri homok és agyag I\'. Sairles et argiles marines

1 . 1 ,60 m gyér molluszkás agyag
2. 2 m molluszkás homok (K

réteg)
3. 0,50 m molluszkaJréjtöredékes agyag
4. 5,50 m homokos turritellás agyag

Y. Xövénj'tartalmú lagunás rétegek

1. 3,70 m homokos ag\'ag
2. 0,10 m márgalencsés közbetelepülés
3. 3,20 m homokzsinóros agyag nö-

vénymaradványokkal (kö-
zéps flóra)

> tT. Tengeri homok es agyag
^ cr

^ 1 . 3 ni homok és agyag kevés kö- ^
* vülettel (x réteg)

2. 0,50 m homok
3. 0,30 m agyag ( Balaníitim) Xi réteg)
4. 0,10 m homok, M. incrassata S o \v.

5. 1,60 m gjT'ren kövületes ag5'ag

1. 1,60 m argiles á Mollusques peu
nonibreux

2. 2 m sable á Jlollusques (couche
K)

3. 0,50 m argile á fraginents de coquil-
les de Mollusques

4. 5,50 m argile sableuse á Turritelles

t'. Couches -lagunaires á restes de plantes

1 . 3,70 m argile sableuse
2. 0,10 m intercalation á leiitilles de

marne
3. 3,20 in argile avec une veinule de

sable et restes de plantes
(flóré moj’enne)

\T . -Sables et argiles marines

1.3 111 sable et argile á fossiles
peu nonibreüx (couche x)

2. 0,50 m sable
3. 0,30 m argile ( Balantium) (couche

xj
4. 0,10 m sable a M. incrassata S o \v.

5. 1,60 in argile á fossiles peu nomb-
reux

VII. Molluszkás agyagösszlet

0,50 m homokos agyag, Meretri-
incrassata

5 111 márgalencsés réteg
10 m sárga agyag
0,50 m molluszkás korallos agyag

(xj réteg)
.6,10 m homokos ag>'ag
0,30 ni homokos molluszkás agyag
3 m növénjanaradványos, gyér

faunás agyag (alsó flóra)
0,10 ni homokos agyag, sok Cyt-

herea incrassata

\TI. Série d’argiles á Mollusques

0,50 m argile sableuse á Meretrix
incrassata

5 m couche á lentilles de marne
10 in argile jaune
0,50 m argile corallifére á ÓIollus-

ques (couches x,)

6,10 m argile sableuse
0.30 m argile sableuse a Mollusques
3 111 argile á fauné peu nonib-

reuse et restes de plantes
(flóré inférieure)

0.10 m argile sableuse á iionibreuscs
Cytherea incrassata

\TII. Glaukonitos homokk VIII. Grés glauconieux

Vizsgálataim szerint, tehát a fauna egészben véve miocén jelleg. Az újabb gytij -

tésekbl elkerült és az id. N o s z k y J. által feldolgozott fajok, új fajok és változatok

ezt csak megersítik. Az oligocén fajok a faunának vegyes jelleget kölcsönöznek, a

bécsi medencei, olasz miocén, valamint a német oligocén és miocén fajok, fleg
pedig a francia akvitáni fajok túlsúlyával.

A fauna emeletenkénti és rétegenkénti megoszlása
I. táblázat

A réteg jele K X Xi -T- 5ma.
1

Xj
1

A. anyag Összesen

faj % faj
1

% faj % faj % !
faj

1

% faj 0/
/O

Miocén 248 60,5 111 60,6 59 58,4 130 63,7 67 56,8 414 63,6

Miocén—oligocén 42 10,2 28 15,3 15 14,9^ 28 13,7 24 20,4 69 10,6

Felsömiocén 86 21,1 22 12,0 15 14,9 29 14,2 13 11,0 99 15,0

Oligocén 33 8,1 22 12,0 12 1 1
,9j

1

7

8,3 14 11,9 69 10,6

Összesen : 409 99,9 183 99,9 101 100,lj 204 99,8 119 100,1 652 99,6
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HagnésHöltzl a német katti és akvitáni emelet elhatárolásával foglalkozva,

az akvitáni faunákat kivétel nélkül vegyes jellegnek tartják. Sorgenfrei a dániai

(Klingindhovedij akvitáni fauna leirásában az egri faunával igen sok közös fajt talált és

mindkét faunát az akvitáni emeletbe sorolta. G ö r g e s által feldolgozott kasseli faunával

igen kevés közös alakot találunk. Ezek G ö r g e s szerint miocén jelleg fajok (18 faj).

Ezek szerint az egri fauna a túlsúlyban lev, fleg akvitáni és részben középs-
miocén fajok alapján a 10,6°'ó-nyi oligocén faj ellenére feltétlenül akvitáni emeletbe

tartozik. Ezzel eltérbe kerül az elhatárolás kérdése. A feltárt rétegsorban teljes az

üledékfolytonosság, a rétegek konkordánsan települnek. A kövületes homok faunisztikai-

lag annyiban jelent változást, hogy gazdagabb vegyes faunát kapunk, mint az alsóbb

rétegekben, de százalékos különbség közöttük alig van. A miocén korallok és Balanusok
egészen az alsó, ún. alsó agyag közé ékelt korallos homokból és a felette lev rétegekbl 1

kerültek el. 1'auni.sztikailag, tehát azonos rétegösszlet, melyet fauna alapján elhatá-

rolni nem lehet.

A feküben lev glaukonitos homokk Pecten faunája C s e.p r e g h \mi é Mez-
n e r i c s I. közlése szerint miocén fajokat tartalmaz-. Ilyenformán famiisztikai alapon

az egész rétegsort egységesen akvitáni kon'mak kell mondammk. Földtani és üledék-
!,

képzdési szempontból nehezebb a helj’zet, mert akonkordáns település az elhatárolást

megnehezíti. Elször a kövületes homok alatti szárazföldi növénymaradván^yos réteg !

jelent kisebb fáciesváltozást, mely az elhatárolást lehetvé tenné és ez esetben az alattíi

lev rétegek képviselnék a katti emeletet. Fel kell tennünk a kérdést, hogy feltétlenül

szükséges-e a felsoligocén jelenléte, mikor számtalan más helyen a középsohgocén
rétegekre akvitáni vagy burdigalai emelet következik.

deltaképzdmény feletti ún. C3'renás rétegek (egyetlen Cyrena kbéllel)
j

valóban az akvitáni emelet kezdetét jelzik az Akvitáni medence analógiája alapján,

de az alatta lev tengeri rétegek kiemelkedésének kezdetét jelzik a kövületes homok
|.

alatti növénymaradvánj'os rétegek. Az ers és állandó partingadozás szinte a legalsó

rétegeknél kezddik és a konkordánsan települ rétegek egységes összefügg regressziós

jelleg rétegsort adnak e mellett. Kisebb regressziók és transzgressziók váltakoznak
j

eg3miással, a rétegsor végén a tellinás agyag újabb tengerelrenyomulásra, a vékonjdiéji'i :

alakok niélyel)b tengerre utalnak. A legalsó glaitkonitos homokk települési viszonyait

feltárás hiánj-ában nem volt módunkban,. észlelni, pedig ez igen érdekes felvilágosítást

adna esetleg földtani szempontból. így, szerintünk kormegállapítás szempontjából a

faunának van dönt szerepe és ezen az alapon az egész rétegsort, kivéve a homokk-
:

összletet, a mytilusos-cyrenás rétegeket és fels tarka agyagokat és riolittufát akvitáni

korúnak kell vennünk. Ez utóbbi rétegeket már burdigalai korúnak tartom. A molluszkás

agyagösszlet már faunisztikailag közelebb áll a katti emelethez, így e rétegösszlet felett

lehetne határt vonni a katti és akvitáni emeletek között. Azonban ennek ellentmondana

az alatta lev glaukonitos homokkben lev —Csepreghyné által vizsgált akvitáni

típusú Pecien-iauna. Úgy tudom, ennek a kérdésnek eldöntésére mélyítenek három
fúrást a téglagyár fekürétegsorának tisztázására. Reméljük, ezeknek részletes feldolgozása

további eredményeket fog hozni számunkra.
,

Faunisztikai szempontból igen nagy hiányosság, hogy sem a belga, sem a német

oligocén faiinák revíziója nem történt meg. Igen érdekes lenne néhánj* faj azonosságának

vagy különbözségének tisztázása abból a szempontból, hog\’ katti és akvitáni faunák

között milyen különbség van, és lehetséges-e azok egymás fölötti elhatárolása.

Bár id. X o s z k 3" J. ,,fels oligocén faunák” címet adta munkájának, ersen

foglalkoztatta az elhatárolás kérdése, és a kövületes homok feletti rétegeket maga is

akvitáninak tartotta, de a kövületes homok alatti növén3’maradván3’os rétegeket is

esetleges emelethatárnak vette.
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TÁBlvAMAGYARÁZAT — EXPRICATIOX DES PE.AN'CHES

Az egri Wind-féle téglagyár rétegsorának néhány jellemz faja. (Eajleírások id. Xoszky J.:

Eger és egerkörnyeki felsoligocén faunák cím munkájában.)

XXX. tábla — Planche No. XXX.

1. Xucuki ma veri n. var. lata Xoszky.
2. Arca diluvii Eam. n. \íxr varicosla Xoszky
3. J‘ecten ( Aequipecten I n. sp. Xoszky (2x nagyitá,s)

4. Corbula gibha Olivi n. var. laevis X' o s z k y (5x nagyítás)
5. Teliina ellyptica B r g. n. víir. egerensis X o s z k j’

6. Corbula súbaequalis S a n d b. n. var. variáns Xoszky (.3x nagyítás)
7. Trachia bellardii P i c t. n. var bükkensis Xoszk 3‘

8. Turritella beyrichi H o f m. n var. nuda Xoszky
9. Potamidcs p'appi n. sp. X o s z k 3’

10. Diastoma grateloupi d. O r b. n. var. costata X o s z k 3'

11. Rissoina decusíata Mont. n. var. curvicostata X o s z k 3'

12. Rostellaria hiingarica (í. n. var. calcerata Xoszky'
13. Cassidaria nodosa .Sol. var seniicostata X o s z k 3'

XXXI. tábla — Planche No. XXX.

1. Cassidaria nodosa Sol. var. bucin Bell. suhvar. laevigata Xoszky
2. Cominella hungarica Gábor n. var. acuta Xoszky
3. Ptigilina aequalis lU i c h t. n var. laihyroides X o s z k 3'

4. Fusus lóczyi n, s^). X' o s z k y n. var. desicostatüs X o s z k 3' (2 x nag3'ítás)
5. Euihriofusus szontaghyi n. sp. X o s z k 3'

6. Kassa ncuvillci P e 3' r. n. var. ’elongata X o s z k 3’

7. Voluthiliíes ficulina var. stdcala X o s z k >•

8. Stircula reguláris de Kon. n. var. arcuatospirata X o s z k 3’

9. Rapliiioma erecia de Kon. n. var. elongata X o s z k 3'

10. Pleuroioma rotata Bell. var. B. Bell.
11. Pleuroioma flexicostata Giebel n. var. longicanala X o s z k 3-

12. Pleuroioma rotata B r o c c. n. var. gracilis X o s z k 3'

La fauné de la série de la briqueterie á Eger

Mme I,. BEXKÖ—CZABAEAY

Sur la base des recherches exécutées pár J. N o s z k y aíné et elle-méme, Tauteur
a accompli l’évaluation stratigraphique de la série de la briqueterie jadis Wind á Eger.

Elle énutnére les oeuvres littéraires antérieurs en soulignant leur constatations
stratigraphiques. Puis elle décrit dans le détail la coupe des couclies de la briqueterie
jadis Wind. Elle a établi, que la fauné de Eger représente une fauné littorale mixte, dans
laquelle les éléments miocénes dominent, quoiqu’ils’ytrouvent aussi d’espécesoligocénes.
L’auteur a examiné la com|x)sition de la fauné et en donne une évaluation suivant les

áges en pourcentages.
Selon les résultats de cet examen les variétés des espéces oligocénes montrent, elles

aussi, de formes miocénes. Les espéces oligocénes prétent á la fauné un caractére mixte
avec la prédominance des espéces miocénes du bassin de Vienne et de l’Italie, des espéces
oligomiocénes de l’Allemagne et surtout des espéces aquitaniennes de la Francé.

D’aprés ces définitions, sur la base de la dominance des espéces appartenant á
rAqiütanien et au Miocéné moyen et malgré les espéces oligocénes atteignant xme valeur
de 10,6%, la fauné de Eger appartieiit ab.solument á l’étage aquitanien.

Dans la série de couclies dénudée la continuité de la sédimentation est compléte
á l’exception de tuf de rhyolite se trouvant dans sa partié supérieure, qui représente déjá
le sous-étage bourdigalien.



SNÖVÉNYTANI MÓDSZEREK ÚJSZER ALKALMAZÁSA
A RÉTEGTANI KIÉRTÉKELÉSNÉL

Dr. NAGY I^ÁSZLÓXÉ és Dr. PÁLFAIA'Y IS'IA'ÁX

Rétegtani feladatok megoldásánál a növényi maradványok közül elssorban
a makrofosszüiák kerültek vizsgálat alá. Egy -egy makoofosszilia lelhely feltárása-

kor azonban az ott talált fo.ssziliákat egymástól rétegenként el nem különítve vizs-

gálták. Összehasonlításokat általában csak a különböz lelhelyek maradványegyüt-
tesei között tettek, de ugyanazon lelhely rétegeinek flóraváltozását nem tárgyalták.

Ezt tapasztaljuk a makro- és mikroflorisztikusok együttmködésével készült paleo-

botanikai mvekben is (Pop, vS z a f e r, G r e i f e 1 d, K r á u s e 1, S t r a u s)

.

Ezzel szemben a palynológiában követett földtani szelvények szerinti gyjtés,
az adatok tömegére támaszkodó statisztikus kiértékelés alkalmas az üledékképzdés
idején történt változások kimutatására. Helyesnek látszott ezért a makroflorisztikai

értékelést is ezzel a módszerrel végezni, egyben a rétegsorokat párhuzamosan mikro-

florisztikai szempontból is megvizsgálni.

Ezt a kirtatási módszert alkalmaztuk a mecseki északi pikkely vonulatbeli

középs-miocén rétegek fitopaleontológiai gyjtéseinknél és a növényi lelhelyeink

rétegsorait p ollenanalitikai kiértékelésre is begyjtöttük. Közös makro- és míkro-

florisztikai vizsgálataink folyamatban vannak. Eddig több mintából végeztünk

tájékozódó pollenanalitikai kiértékelést.

Részletesen az Almáspatak medréljen lev I. és II.-vei jelzett lelhelyek réteg-

sorát vizsgáltuk meg. Az Almáspatak I. sz. lelhely rétegsora agyag-agyagmárgával

kezddik, alatta kavicsos, limonitos homokkréteg van, majd meszes, sárgaszín, tufás

agyag és növénymaradványos riolittufit és tufa. A begyjtött rétegsor vastagsága

2,10 m. A rétegsor homokos, meszes, lazább vagy tömöttebb rétegekkel váltakozik.

Az Almáspatak II. sz. lelhelyén a honiokkréteg feletti tufás agyagmárga hiány-

zik. A rétegsor egyébként az elzhöz hasonló, s 2,40 m vastagságban került bégyjtésre.

A két lelhely 25—30 m távolságra van eg\miástól, településük azonos, ezért a

két lelhely megfelel rétegeit felülrl lefelé négy rétegcsoportba vontrc össze : 1 . Tufás

agyagmárga; 40 cm. 2. Eimonitos homokk; 15—20 cím 3. Tufás agyag és agyagos

homok, puhatestek héjtöredékeivel ; 40 cm, 4. Riolittufit és tufa 2,50 m-es vastagságban.

A növényi makro- és mikroniaradványok mintagyjtése a riolittufa és tufitból

20 cm-ként történt. A makromaradványokat 4 átlagmintába vontuk össze, így jól

kiértékelhet makroflóra anyagot kaptunk. Atufit- és tufarétegek spóra és pollentartalma

feltnen gyér. A teljesen pollenmentes minták mellett voltak olyanok, amelyekben

ki nem értékelhet pollen és spóramennyiség volt.

A riolittufit-rétegek legfels kissé agyagos részébl vett ijiinta, kiértékelhet

pollenmennyiséget tartalmaz. Pollenben gazdag a homokk és a fels tufás
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agyagmárga is. Ezekben a rétegekben kevés, vagy teljesen hiányzik a makro-

fosszilia.

A rétegsor fels részén a tnfás agyagból, a linionitos homokkbl és az agyag,

agyagmárgából 1— 1 mintát értékeltünk ki, az összes fapollen (A.P. = arbor pollen)

százalékos értékében. A rétegsor alsó részébl (riolittufa és tufitrétegek) a makrofosszi-

liákat az összes talált példányok %-os értékelése ntán rajzoltuk diagramra. Elgondolásimk

az volt, hogy így jobban összehasonlítható értékeket kapunk, amennyiben a makro-

fossziliák 96 %-a fák és cserjék leveleibl tevdik össze, míg a polleiispektrunmak néha

jelents része lágyszárú növények pollenjei, spóráiból áll. Az almáspataki mintáknál

egy esetben (a homokkben) a nem fapollen (X. A. P. = non arbor pollen) és spóra-

értékek 17,2%-ot adnak.

Mmla

7. ábra. A kiértékelésre felhasznált fajok %-o,s értékének görbéje Almáspatak lelhely rétegeibl— Kurve
dér prozentualen Vertcilungen dér zr Auswertung herangezogencn Arten aus den .Schichten des l'und-

ortes im Almáspatak-Tál.

Kísérletképpen növénjd makro- és mikromaradványok adatait egyaránt tartalmazó

diagramot készítettünk. Az alsó 4 (5, 6, 7, 8 sz.) minta makrofossziliák, a fels 4 minta

(1. 2, 3, 4 sz.) mikrofossziliák értékeit ábrázolja. Összesít módszerünk szemléltetésére

a rétegsorban ábrázolható mennyiségben észlelhet növényeket vettünk alapul. ( Liqui-

dambar, Myrica, Carya, Juglans, Engelhardtia).'E,zQk szélbeporzásnak (anemophyl)

,

tehát sok pollent termelnek. Ökológiájukat tekintve a Myrica fajok egyrésze mocsárban

élt, amit a Myrica acuminata U n g. faj diagramja is valószínsít. A Myrica-göxhe^ a

tufa alján (8. minta) alacsony értékkel indul. A rétegsorban felfelé haladva, a tufa agyago-

sodásával, vagyis pelitanyaggal jelzett üledékképzdés szerint, valószínleg a mocsár

kiterjedésével, értéke mindinkább n. A makrofossziliák mennyiségi görbéjének felfelé

ívelése folytatódik a 4. sz. minta pollenbl adódó értékében, ahol maximumát éri el,

majd a homokktl felfelé hanyatlik.

A partmenti Liquidambar 5. mintában maximniiiot elér értékét a 4. minta pol-

lenben szokatlanul nagy (7,5%) értéke követi.

A tufitrétegek jpgfels részén és a tufás agyagban a Carya majdnem azonos értéket

mutat. Feltnen megegyezik a Juglans és Engelhardtia görbéje is, mind találkozási

helyükben, mind a görbék lefutásának %-os értékeiben. A Carya, Engelhardtia, Juglans-

görbék egyenletes lefutása arra enged következtetni, hogy a valószínleg vízzel szállított

levelek és a vízzel, széllel szállított virágporszemek olyan parti, hegylábi erdben éltek,

amely a fenék mélyülésével szorult csak távolabb a maradványok beágyazódás! helyétl



352 Földtani Közlöny, LXXXVIII. kötet, 3. füzet

és állományában, különösen a parttól távolabbi Engelhardtia és Jnglans fajok esetében

nagy változás nem lehetett.

A minták nem ábrázolt egyéb értékeiben feltn a fenyk makromaradványainak
teljes hiánya a riolittirfa és tufit-rétegekben, mig a fels mintákban szórv'ányosak.

A CoMí/eme pollen értéke viszont itt sehol sem süllyed 40% alá. Ez adódik részben abból,

hogy a pollenek távolabbi területek flóráját is jelzik, de másrészt a töredékes, bemosott

Pmas-makromaradványok is ezt igazolják.

A Coniferae pollenek Piniis silvestris típus R u d o 1 p h, Pinus haploxylon tipus

R u d o 1 p h, Picea, Abies, Keteleevia, Cédrus, Sciadopytis, Larix és légzacskónélküli

s. str. Coniferae K 1 a u s formákkal vannak képviselve. Ezek jórészt a vízparttól távol,

magasabb térszínrl kerülhettek beágyazási helyükre.

Hiányoznak a CinMawzomMm-pollenek— e pollenek ismert rossz fosszilizációs körül-

ményei miatt —
,
holott a levelek a tufa és tufitrétegekben nagy % -os értékekkelszerepelnek

.

A makro- és mikroflorisztikai leletek ugyanazon rétegekben gyjtve kiegészítik

egymást különböz fosszilizációs képességük miatt, de felhasználhatók ugyanezen

különbségük miatt rétegsorok kiértékelésénél is olyan helyeken, ahol az egyik kzet-

fajta makrofossziliák, a másik kzet a mikrofosszüiák megmaradásának kedvezett,

így nagyobb rétegsorokból kapimk florisztíkai adatokat, s ennek segítségével nagyobb

rétegtani szelvényt tudmik kiértékelni.

A fosszilizációs különbségek legfbb oka abból adódhatott, hogy a laza tufa és

tufitrétegek képzdésekor a terület sekélyebb vízzel volt borítva, mint a tömöttebb

agyag-agyagmárgarétegek keletkezésekor. Következésképp az oxidációs-redukciós vi-

szonyok csak az agyagos képzdményekben tették lehetvé a sporollenin megmaradását.

A jó fo.sszüizációs viszonyokat biztosító agyagos'képzdmények makrofosszüia-híánya

viszont a termhely és lelhely . közötti megnövekedett távolsággal magyarázható.

A Jiiglans és Engelhardtia-ia]ók mikro- és makromaradványainak kis értékei a Carya,

Myrica, Liquidambar-ia]dk. nagy értékeivel szemben azt az elgondolásunkat valószínsíti,

hogy területünkön ebben az idben ez a két utóbbi faj az elzknél kisebb példányszám-

mal vett részt az erdk alkotásában.

Énnek a vizsgálati módszernek használhatósága abból adódik, hogy a terület

különböz anyagú középmiocén rétegeinek egyik részében a makrofossziliák, másik

részében a mikrofosszüiák maradtak fenn. A kétféle növényi maradvám^ból készített

diagram mind lefutásában, mind százalékos értékeiben kiegészíti egymást és

1 . Igazolja a makro- és mikromaradványok meghatározásának helyességét,

2. bizonyítja, hogy olyan esetben is várható összefügg snövémdani eredmény,

amikor egy rétegösszleten beliU egyes rétegekbl a makro- vagy a mikrofosszüiák hiá-

nyoznak .

3. Következtetni lehet arra is, hogy a vizsgált fajok esetében a pollenliozam és-

a lehullott lomblevelek mennyisége közel azonos.

4 ^üzsgálatainkból feltételezhet az is, hogy a növényi makro-maradványok az

egyes kzetekben különbözképpen fosszilizálódnak, más fosszihzációs körülmények

biztosítják a makro- és mások a mikrofosszüiák fennmaradását.
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Eine neuartige Anwendung paláobofanischer Melhoden in dér Straligraphie

Ur. E. NAGY—Dr. .S. PÁEEALVY

Es wurde die im xA.lmáspatak-Tal vorgefundeiie Schichtreihe des Mittelmiozáns
im nördlichen Mecsekgebirge zwecks makrofloristisclier und pollenanalytischer Be-
wertung bearbeitet. Dér Rhyolitlituff und Tuffit an dér Basis dér Schichtfolge konnte
anhand makrofloristischer (ÍVIuster 8—5.), die darüberiiegenden Tone, Tormiergel und
Sandsteine anhand pollenanalytischer h'unde gekennzeichnet werden. (Muster 4— 1.).

Wir habén auf Grund dér mikro- und makrofloristischen Angaben zusaminenhángende
Diagrammé dér prozentualen Verteiltmg einiger vöm Winde bestaubten Pflanzenarten
hergestellt. Dicse sowohl in ihrem Verlaufen als auch in Hinsicht auf die Prozent-
werte einander erganzenden Diagrammé habén die MögHchkeit dér paláobotanischen
Auswertung einer machtigeren Schichtreihe ergeben. Die wichtigeren Ergebnisse sind ;

1 . Die Resultate von den Bestinmuingen dér Makro- und jMikrofossilien^ werden
bestátigt.

2. Die Behauptung, dass die Paláobotanik erfolgreich sein mag, wenn auch nicht
allé Schichten eines Komplexes Makro- oder Mikrofossiíien führen, wird bestátigt.

3. Bei den untersuchten Arteii besteht ein \’erháltnis zwischen Pollenreichttun
und dér Háufigkeit gefundener Laubblátter.

4. Es ist anztmehmen, dass die Makro- und Mikrofloreureste in verschiedenen Ge-
steinen verschiedenartig erhalten blieben. Die Erhalttmg dér Mikrofossiíien erfordert
andere Umstánde als diejenige dér IMakrofossilien.

5 I-bkltani KözlCnv



SZEMLE

A JUGOSZLÁVIAI sSOTZKA<i RÉTEGEK KORA
Dr. kand. ÁIAJZOX LÁSZI^Ó

R o 1 1 e, F. 1858-ban az édes\-ízi és csökkentsósvízi „sotzka” rétegekbl a
Cardiiim lipoldi aprótermetíí, síír bordázottságú fajt írta le. Ezt K o c h A. és M a j-

z o 11 L. Északerdélyben a halpikkelyes',,nagyiloiidai” palában több helyen megfigyelték,

melynek korát M a
j
z o n az alsóoligocénben rögzítette. A Cardium lipoldi az utóbbi

években Romhányban is, a demjéni fúrásokból, és az egri Kiseged lattorfi foraminifera-

mentes 5. számú szintjébl is elkerült.

Az a körülmény, hogy ez a kagyló a Kárpátmedencén belül csupán a lattorfi

üledékekbl ismeretes, felvetette nálunk a kérdést, hogy a sotzka rétegek nem fels-,

hanem alsó oligocénkorúak. Ezt az elképzelésünket igazolták a legújabb, 1953. és 1955.

évek közötti H a m r 1 a, K u s c e r, P a p p A. és Z a
j
e c nevéhez fzd Fora-

niinifera-vizsgálatok.

A buzsáki 8. ,
13. és a karádi 3. sz. mélyfúrások a tortónai rétegek alatt tekto-

nikailag ersen igénybevett rupéli és lattorfi üledékeket harántoltak, aniel3'ek a szlovéniai

lelheh’ek felé való kapcsolatokra is utalnak.

B i 1 1 n e r régi trbovljei és ragorjei felszíni vizsgálatai szerint a barnakszén
tartalmú sotzka rétegeken diszkordánsan egy agj-agmárga fekszik. A legújabb, éppen a

zagorjei barnakszén-bám^a aknájában végzett megfigj'elések, valamint a fúrások is

kimutatták a teljes szelvén\^ben, hogy a diszkordancia nem áll feim, hanem az édes-

és csökkentsósAUzi sotzka rétegek felfelé mindenütt 300 m vastag tengeri agA'agmárgába

mennek át. A két rétegösszlet Medvodenél is konkordáns település, B i 1 1 n e r régi

megfigj’elése a trbovlei külszíni fejtésben, valószínleg csuszamlásból, a zagorjei pedig

az ottani bonv’olult hegj’ségszerkezeti viszonj'okból ered. A fed tengeri an\-agból, amint

Kuscer írja, igen gazdag Clavalihoides szahói-t is tartalmazó P'oraminifera-faimát

határoztak meg, és Zagorja, Laska, jMedvode és Radovljica körnj’ékérl származó réteg-

minták mikropaleontológiai vizsgálata azt mutatta, hogy a famia meglehetsen egységes.

A leggj'akoribb, Kusc értl felsorolt 21 faj, Kuscer inegjegA’zése szerint meg-

egÁ’ezik a Plantken és M a
j
z o n -féle falmákkal. Fapp A. is hasonló meg-

állapításra jut az eddig alsómiocénkorúnak tartott agi’agmárgákkal kapcsolatban, s

megállapítja, hogi* Közép-Európában a C. szabói faunája középsoligocén, illetve idsebb
oligocén jellegzetes faunája lehet.

Ezekbl az újabb megállapításokból több földtani kérdés adódik, mehmek tisz-

tázása jelents mértékben hozzájárul a gj’akorlatilag fontos tektonikai kérdéseknek

megvilágításához is.

\’élemén\'íüik szerint a rétegsor beosztása a következ :

miocén ; govcei konglomerátum, homok és réteghiány,

rupéli : forminiferadús agyagmárga.
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lattorfi : barnakszenes sotzka rétegek és pala

(ez utóbbit eddig bizonytalan korúnak vették),

triász : mészk.

Tavaly, decemberben a ljubljanai Földtani Intézetben alkalmmik volt Koleiiko,

h. igazgatóval és K u s c e r -rel a sotzka rétegek korának kérdésérl tárgyalni és az

anyagot, valamint a belle elkerült Foraminiferákat tanulmányozni. Ezeknek ered-

ményeképpen megállapítható, hogy a sotzka rétegekben — hasonlóan a magyarországi

lattorfi 5. szánni foraminifera-mentes szinthez és a romániai (erdélyi) halpilrkelyes

,,nagyilondai” palákhoz — csupán mikroszkópikus halmaradványok és Ostracodák v

találhatók. A felette fekv tengeri foraminiferás ,,szivica”-nak nevezett agyagmárga

rétegekben igen gazdag faimát vizsgálhattam. A gyakoribb H a n t k e n -féle fajok

közül a jóniegtartású Cyclammina acutidorsata, Clavulinoides szabói, Xodosaria acuminata,

Robiilus arcuatosiriatus, Plamtlaria kitbinyii a iiiegemlítendk. Ezeken kívül Cush-
ni a n -nak az óbudai anyagból leírt Karreriella hantkeniana és Uvegirina hantkeni

formái, valamint a Triplasia, a budapest-környéki riipéli 4. számú, globigerinás szintet

jelz, de a partok mentén lerakódott rétegeire emlékeztettek, st azzal teljesen azonosak.

Igen értiekes és megjegyzend, hogy a Cylindroclavulina
(
= Clavulina cylindrica), ami

nálunk csak a budai bryozoás niárgából kerül el, is megtalálható. Az említett igen

jellemz fajok, valamint ennek a formának az agyagmárgában való jelenléte is igazolja

a rupéli és az alatta fekv sotzka rétegeknek lattorfi korát.

Eegújabban W i n k 1 e r — II e r m a d e n említi a sotzka rétegeket. Megálla-

pítása a rétegtant tekintve nem helytálló, annál is inkább, mivel mint a b irodalmi

felsorolásból kitnik, vagy nem ismeri, vagy nem veszi figyelembe a legutóbbi szlovéniai

Foraminiféra-vizsgálatokon alapuló eredményeket. Ezek pedig a rétegtani és az ebbl
adódó hegyszerkezeti képet is módosították.

IRODALOM

lia 1. Bittner A.: Die Tertiar-Ablageruiigen von Triafail und Sagor. JahrV). geol. Reichsanst
Wien, 1884. — 2. H a m r 1 a, M.: Geoloske razmere ob severnem robu l,aske sinkliuale vzhodno od
Ssvinje. Raziirave Geol. Porocila, 2. p. 134. 1954. Ljubljana. — 3. H a m a r 1 a, M.; Geologija Rudnica
s posebnini ozirom na rudne pojave. Ibid. 3. p. 85. 1955. — 4. K o c h A.; Az Erdélyrészi Medence liar-

madkori képzdményei. 1. Paleogén c.soport. Püldt. Int. Évk. X. p.314. 1892. — 5. K u c c e r D.: Neue
Beobachtungen übcr die Sava-Phase. Razprave Geol. Porocila, 3. p. 262. 1955.— 6. Majzon L.: A Cla-
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2. p. 173. 1954. I.jubljana. — 9. R a h o v e c, I.: Razvoj terciarja pri Medvodah. Vesnik geol. inst.
Kral. Jugoslavije, V. 1937. Beograd. — 10. R o 1 1 e, 1'.: tújer die geologische Stellung dér .Sotzka-Schich-
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Au Geologisch-geomorphologisclie .Studienergebnisse aus den iiördlichen Karawanken, aus Xordslowenieii
und Xordwestkroatien. Neues Jahrb. Geol. und Paláont. Pod 106. p. 1. (1958.) — 12. Z a j e c, K.; I’orocilo
o mikrofavni iz okolice Laskega. Archiv Geol. Zavoda v Ljubljani, 1953.
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FÖLDTANI KUTATÁSAINK A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉBEN*

I)r. ac. VITÁI^IS SÁNDOR

Szocializmust épit országban az ipar- és mezgazdaság iiagjnnérv fejlesztése
érdekében az ásványi nyersanyagkutatásnak igén nagy, fontos szerepe van. Az energia-
szolgáltató nyersanyagok : urán, koszén, kolaj, földgáz, ércek : vas, réz

, alumínimn,
ólom, cink, ón, mangán, titán, króm, nikkel, wolfram, .vanádivun, molibdén, magnéziimi

;

egyéb ásványi nyersanyagok
:

pirít, foszfát, nitrát, kálisó, gipsz, barit, fluorit, kvarcit,
kovaföld, perlit, kaolin, aplit, bentonit, talkiun, aszbeszt ; az épitkezéshez szükséges
nyersanyagok : cement, mészk, kavics, homok, építkövek és végül az ipar, mezgazda-
ság, de az élet minden területén nélkülözhetelen nyersanyag, a víz felkutatása elssorban
földtani feladat.

A földtani kutatás mindenre kiterjed tudományos vizsgálattal — földtani térké-
pezés, komplex anyagvizsgálat — indul meg, hogy alapot teremtsen az ásványi nyers-
anyagok bányászati felkutatására, a felkutatott ásván^d nyersanyag gazdaságföldtani
kiértékelésére — készletbecslés —

,
a felkutatott készlet technológiai feldolgozására,

kitermelésére, bányászatára, az ipar, mezgazdaság, végül az ember jólétének a szolgála-
tába állítására, összefoglalva alapot teremtsen a szocializmus építésére.

Földtani kutatásaink a felszabadulás eltt rendszertelenül, a tkés gazdasági
rendszer pillanatnyi igényeinek, céljainak kielégítése érdekében folytak. IMindenre kiter-

jed komplex földtani vizsgálatról szó sem lehetett, ahhoz megfelelen képzett szak-
ember — geológus, geofizikus, kutató mérnök, teclmikus — elenyész számban állt csak
rendelkezésre. Megfelel szakképzés sem volt országunkban, mert az nem volt érdeke a
kapitalista rendszernek. Egyetemünkön 1 földtani, 1 ásvány-kzettani és 1 slénytani
tanszék volt, de az utóbbi közel 3 évtizeden át nem volt betöltve. Évente Egyetemünk-
rl 1—2 geológus került csak ki, azok is inkább önképzés útján, szakmai elhivatottságból,
Felszabadulásrmk eltti helyzetünket legjobban 1—2 számadattal jellemezhetem ;

1944-ben országunkban az Állami Földtani Intézetben 20, a kolajiparban 13, a kincs-

tári kutatásoknál 4, a kszéniparban 2, a bauxitiparban 1 és az egyetemeken (oktatásnál)

1 5, összesen 55 geológus volt alkalmazva.
Felszabadulásunk után, amikor á vSzovjetunió segítségévéi a szocializmus építé-

sének útjára léptünk, a legels feladat volt a geológus szakképzés megindítása. Egyete-
münkön a geológus szakképzés a d á s z E. akadémikus, kétszeres Kossuth díjas

egyetemi tanár társunk kezdeményezésére már 1 946-ban megindult. a d á s z E. párat-
lan ambícióval, fanatikus hittel és akarással megszervezi a geológus szakképzést, létre-

hozza a geofizikai, alkalmazott földtani, ásvány- ércteleptani, kzettan- geokémiai tan-

székeket, betöltteti az slénytani tanszéket. A felszabadulás eltti 3 tanszékkel szemben
ma már 6 tanszéken folyik a szakképzés.

A szakoktatás eredményekép Egyetemünkön eddig 178 geológus oklevelet adtunk
ki. 1951-ben megindult Egyetemünkön a geofizikus szakképzés is és ezideig 40 geofizikus

nyert oklevelet. 1951-ben vSopronban is megindul a geológus mérnök, geofizikus mérnök
képzés, Nagykanizsán, majd Budapesten a geológus technikus képzés. Ma már több-
száz geológus, geofizikus, geológus mérnök, geofizikus mérnök, ge'ólógus technikus áll

rendelkezésünkre.

* Kladta az Kötvos bóráud Tudománj-cí<yetem 1957. tiov. I9-ón, a Nagy Októberi Szocialista

forradalom 40. évfordulója alkalmából rendezett tu'dományos ülésszakán.
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A felszabadulás eltti helyzethez viszonyítva, amikor összesen 55 geológusunk volt,

s ebbl 20 az Állami Földtani Intézetben, 20 az iparban, 1 5 az oktatásnál dolgozott, ma
már a Magyar Állami Földtani Intézetben 63, a kolajiparban 34, a szénbányászati
iparban 34, a mélyfúró iparban 33, a bauxitijDarban 11, a vegyesásványbányászatnál

5, ércbányászatnál 7, uránérckutatásnál kb. 14, egyetemeken 30, hivatalokban, kutató-

tervez intézeteknél stb. 31, gyakornoki évét tölti különböz helyeken 27, összesen
2 8 9 geológus, illetve geológus mérnök dolgozik. Ezenkívül Bulgáriában 2,

Kínában 2 és Mongóliában 1 geológus segíti a testvéri Bulgária, Kína, és Mongólia baráti

népét a földtani kutatásban. A jöv geológus képzés is biztosítva van, mert jelenleg 10 I.

éves, 1 7 II., 11 III. és 1 7 IV. , összesen 55 geológus hallgató tanul Egye-
temünkön. Ezenkívül a Szovjetunióban évente több és több geológusunk kap speciális

képzést. A geológusokon és geológusmérnökökön kívül 87-en szereztek középiskolai,

tehát geológus technikusi képesítést. Jelenleg 90 hallgatója van a technikumnak.
Sajnos azt is le kell szögeznünk, hogy a múlt évi ellenforradalom féktelen izgatása,

.sokaknál a kalandvágy, 27 fiatal végzett geológusunkat külföldre csábította. Reméljük
és hisszük, hoj:y fiataljaink megismerve a nyugati tkés világ kizsákmányoló rend-
szerét, elbb-utóbb visszatérnek hazájukba.

Jogos büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy a felszabadulás eltti 55 geológus-
sal szemben ma már kereken 289, azaz közel hatszor annyi geológus segíti el országunk-
ban a földtani kutatást.

A földtani kutatás alapja, mint már említettem a tervszer, rendszeres földtani

tudományos vizsgálat, a céltudatos földtani térképezés, komplex földtani anyagvizsgálat,
ezek gazdaságföldtani kiértékelése, a felkutatott ásványi nyersanyagok pontos készleté-

nek megállapítása, a bányászati kutatások (fiirások) tervszer kitzése, keresztül-

vitele, a felkutatott ásványi 113'ersanyagok technológiai kivizsgálása és végül a bánj’ászat,

.
termelés, a szocializmus építésének a szolgálatába való állítása. Eássixk ezen a téren fel-

szabaduhisunk után mennyire jutottunk.
A szakképzés bevezetésével, a szénbányászat államosításával egyidbeii a terv-

.szer földtani kutatás elször már 1946-ban a szénbányászatban, 1948— 1949-ben a
Szovjetunió szakembereinek igen hathatós támogatásával és segítségével a bauxit és

kolajbányászatban indult meg.
Az országos földtani kutatás egységes megszervezése 1949-ben indul meg a Föld-

tani és Bányászati Kutatási Központ felállításával, mely alá rendelték az ország összes
földtani és bányászati kutatásait. 1951-ben a Népgazdasági Tanács törvényerej rende-
letével létrehozta a Szénbányászati Minisztérimnban a Földtani Fosztályt, majd 1952-

ben a Földtani Figazgatóságot, közvetlenül a Minisztertanács hatásköre alá rendelve.
Ezek a szervezeti intézkedések mind a gazdag szovjet szervezési tapasztalatok alap-
ján jöttek létre, s f céljuk az volt, hogy a földtani kutatást most már véglegesen és
szerve.sen a szocializmus építésének szolgálatába állítsák.

A szakoktatás és szervezés bevezetése után megindult tudományos kutató inté-

zeteink felfejlesztése (Földtani Intézet, Geofizikai Intézet), iij intézetek (Vituki, Tervez
Intézetek stb.) megszervezése s ezzel egyidejleg a földtani kutatás országos, rendszeres,
minden szempontra kiterjed keresztülvitele.

Az els feladat volt az ország rendszeres, részletes újratérképezésének a megindí-
tása. 1950-ig az ország hegyvidékeinek részletes földtani térképezése, habár nem
korszeren, de megtörtént. Ezzel szemben az ország részének, alföldeinknek térké-
pezése 80—90 év eltti kezdetleges állapotban volt. A céltudatos, tervszeríí földtani
térképezés eredményeképpen ma már országunk teljes területe 25 000-es méretben lijra

van földtanilag térképezve, st azon tiilmenen, ásványi nyersanyag területeink nagy
része 5000-es méretarányban, szovjet tapasztalatok átvételével, rendszeres földtani
térképezésre került. A részletes földtani térképezés alapján 1957-ben elkészült az ország
300 000 méret ö.sszefoglaló földtani térképe. Az utolsó ilyen térkép az els világháború
után 1922-ben 900 000 méretben készült.

A földtani térképezésen kívül egyetemeinken, kutató intézeteinkben, ipari geológus
szolgálatunknál megindult a rendszeres komplex anyagvizsgálat. A rendszeres földtani
kutatás eredménye az ásványkincsekben szegény ország ásványkincseinek igen jelents
megnövekedése.

& / b j . j

A felszabadulás eltt, a bauxitot kivéve, csaknem valamennyi ásványi nyers-
anyagban behozatalra szorultunk. Ma már kszén, kolaj, uránium, bauxit, színes érc,
egyéb ásványi nyersanyag terén önellátók vagyunk, st egyes nyersanyagokban jelen-
ts kivitelünk van. A rendszeres földtani kutatás eredményei hathatósan az elkövet-
kezend években fognak megmutatkozni.
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A tervszer földtani kutatás eredményét legjobban a bányászati kutatás — fúrás— fejldésével érzékeltethetem.

^

A felszabadulás eltt országimk területén több mint 1 00 év alatt az alábbi kutató,
feltáró fúrást mélyítették le :

Vizkutatás - feltárásra
Kszénkutatásra
Érckutatásra
Szénliidrogénkutatásra
Egyéb ásványi nyersanyagkutatásra

.

21 000 db fúrás
7 200 ,,

1 200 ,, ,,

350 ,, ,,

1 000 ,,

2 800 000 fm
700 000 ,,

110 000
550 000 ,,

400 000 ,,

Összesen 30 750 db fúrás 4 560 000 fm

A felszabadulás után 1 2 év alatt az alábbi fúrásokat mélyítették le :

Vizkutatás, feltárásra 3 240 dl)

Kszénkutatásra 5 720 ,, ,,

Érckutatásra 1 660 ,,

Szénhidrogénkutatás és feltárásra ... 500 ,,

Egyéb ásványi nyersanyagkutatá.sra . 3 400

398 000 fm
696 000 „
94 000 ,,

1550 000 ,,

142 000 ,,

Összesen 14 520 dl) fúrás 2 870 000 fm

Összehasonlítva a felszabadulás eltti, több mint 100 év kutató fúrási tevékenysé-
gét a,.felszabadulás után eltelt 1 2 év kutató fúrási tevékenységével, megállapíthatjuk, hogy
a fejldés óriási, mert 1 2 év alatt több mint fele annyi fm fúrást mélyítettünk le, mint
100 (pontosan 127) év alatt.

Földtani kutatásaink eredményét még jobban szemléltetik a felszabadulás eltti
és utáni ásványi nyersanyag termelési adatok. Legyen szábad errevonatkozólag csak
1—2 számszer adatot kiragadnom ;

Kolajtermelésünk 1938-ban 0,03, 1950-ben 0,55 és 1955-ben 1,6 millió tonna
volt. Kszéntennelésünk 1938-ban 9,360 000 tonna és 1955-ben 22,300 000 tonna volt.

De ugyanígy sorolhatnám fel bauxit, mangán, egyéb ásványi nyersanyag, cement, st
tégla-cserép iparunk termelésének soha el nem képzelt hatalmas arányú növekedését.

Az ásványi nyersanyagtermelés felszabadulás utáni hatalmas növekedése els-
sorban tervszer földtani szakképzésünk és földtani kutatási munkánk eredménye.
Ennek a tervszer földtani kutatásnak az eredménye a távolabbi termelési eredményeink-
ben fog megmutatkozni, mert felkutatott és még felkutatásra váró ásványi nyersanyag-
területeink kihasználása már a közel jövben éreztetni fogja hatását. Rendszeres földtani
kutatásaink legnagyobb eredménye, hogy olyan ásványi nyersanyagokban, melyeket a
felszabadulás eltt országmikban nem ismertünk, nem kutattunk fel, mint az urán, ólom-,
cinkérc, magnézium, titán, vanádium, karbonátos mangánérc, fluorit, barit, gipsz, káli-

trachit, igen jelents készletekkel rendelkezünk.



A SZOVJET GEOLÓGIA SZERVEZETÉRL

BBXKÖ FERENC

Xíigvon sokat beszéltünk már a szovjet geológiáról, cikkek jelentek meg, eladá-

sok hangzottak el a vSzovjetunió egvik-niásik intézményérl vagy intézetérl
;
példaként

is emlegettünk és emlegetjük ezeket. Nem volt azonban eddig kisérlet arra, hogy vala-

melvest is egységesen és a maga egészében tekintsük át a földtani munkák különböz
ágait a vSzovjetunióban. Ez pedig nélkülözhetetlen, ha csak arányaiban nézve is össze

akarjuk hasonlítani a hazai és a Szovjetunióbeli földtani munkát, s ha nem akarunk abba

a hibába esni, hogy egy-egy szovjet intézetet vagy az ott folyó munkát — mely része egy

nagyon egységes és mintaszer szervezetnek — kiragadunk, hogy a magunk területén

kizárólagos érvény példaként próbáljuk beállítani.

Részben a Szovjetunióban járt hazai szakemberek élmény- és ismeretanyagából
— néhány esetben személyes megbeszélések alapján—

,
részben egy francia küldöttségnek

szovjetunióbeli hasonló tárgyú tapasztalatait ismertet, a közelmúltban megjelent cikke

(L a f f i 1 1 e : Géologie etRecherche Miniére enUnionSoviétique. Annales des Mines dec.

1957.) alapján igyekszünk a következkben összefoglaló képet adni. Eleve tisztában

vagvimk azzal, hogy ez a kép nem lesz egészen teljes és pontos, de olyan nagy az ilyen

irányú érdekldés, hogy megengedhet, ha eleve ilyen megkötésekkel kezdjük az ismer-

tetést, mert valószínleg teljesebb lesz minden eddigi hazai ismertetésnél. Ezért inkább

tájékoztatást kívánunk nyújtani és nem hivatalos ismertetést.

A szovjet geológia méreteire, mérhetetlen lehetségeire, az ott folyó földtani

munka terjedelmére nem is kívánunk kitérni, azt mindenki ismeri. Aki nem ismerné^

—

ízelítül talán elég lesz az az egy-két adat, amit az ismertetés teljessége amiígy is megkíván.

Ha szovjet és magyar geológia szervezetét alapjaiban nézzük, nagyon sok hasonló-

ságot láthatunk : mindkettnél határozottan el lehet különíteni a gyakorlati és a tudo-

mányos vonalat (ez az elkülönítés természetesen a kutatíísi témákban inár sokkal kevésbé

éles), a gyakorlatin és az elméletin belül egyaránt újabb ketts felosztással. Ebben a sor-

rendben es felosztásban fogjuk bemutatni a szovjet geológia szervezetét.

I

I. Gyakorlati földtan

A gyakorlati (ipari) földtani munka két nagy területe a Földtani Minisztérium és

a különböz minisztériumok földtani szolgálata.

A Földtani és Ásványkincs védelmi (s zószerint: a
Föld méhe védelmének) Minisztériuma.

A Földtani Minisztérium kétségtelenül az egész Szovjetunió — és nyugodtan
mondhatjuk —

,
az egész világ legnagyobb földtani szervezetét foglalja össze és fogja

magában.

A minisztérium legfontosabb feladatai :

a Szovjetunió földtani térképezése

a Szovjetunió á.sványi nyersanyagainak megkutatása (a kolajat is beleértve)^

addig a mértékig, ami elegend a bányatelepitések helyes megtervezésére,

földtani alapfúrások végzése,

a központi földtani nyilvántartás vitele.
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a különböz minisztériumok és egyéb szervek földtani munkájának összefogása
és elvi irányítása.

A Minisztérimn központi apparátusától eltekintve, két fontos területet kívánunk
kiemelni.

1 . Területi irányítás

A minisztériumi feladatokat az egj^es szövetségi köztársaságokban földtani
figazgatóságok vagy földtani igazgatóságok látják el. Kazahsztánban, a terület nagy
földtani fontosságának megfelelen külön Köztársasági Földtani Minisztérium van.
A Köztársasági Figazgatóság igazgatóságok, illetve nimisztérimui szakmai és módszer-
tani szempontból a Szovjetunió Földtani Minisztériumának irányítása alá tartozik,
adminisztratív szempontból pedig az illetékes Népgazdasági Tanács irányítása alá.

A figazgatóságok alatt területi igazgatóságok vannak. Ezek alá — illetleg ahol
a Népköztársaságban úgyis csak földtani igazgatóság van, akkor közvetlenül az alá —
földtani kutató trösztök tartoznak. Ezek a kutató trösztök végzik a területükre es
földtani térképezési és geofizikai munkákat, s az ásványi nyersanyagok kutatását akár
fúrásokkal, akár bányavágatokkal történik. A trösztök területek szerint ^'annak ugyan
megszervezve, de mimkájuk általában egy-egy f nyersanyagra irányul. A geofizikai
munkákat külön trösztök végzik.

A trösztök mimkájuk elvégzésére expedíciókat és kutató fúrócsoportokat szer-
veznek. Minden trösztnél van egy-egy ún. komplex vagy speciális csoport, mely az
anyagfeldolgozási és \dzsgálati munkákat és a jelentések formába öntését végzi.

Két termel szerv, nagy fontosságának megfelelen, közvetlenül a minisztérium-
nak van alárendelve :

az Összszövetségi Eégiföldtani Tröszt (Vszeszojuznij Aerogeologicseszkij Treszt)
és az Összszövetségi Hidrogeológiai Tröszt (\’szeszojuznij Gidrogeologicseszkij Treszt).
A térképezés tekintetében megjegyezhetjük, hogy befejezés eltt áll a Szovjetmiió
1 ; 200 000-es földtani térképezése. A különböz méretarányú térképek követelményeit
egyébként igen részletes utasítások szabályozzák. Ez lehetvé teszi a hazai gyakorlat-
ban sajnos, nagyon gyakori — szinte általános — s állandó megismétldést okozó szr:b-

jektív hibalehetségek mmimálisra való csökkentését.

2. Kutató Intézetek

A Földtani Minisztérium kutató munkájához szervesen kapcsolódnak a JVEnisz-

térium irányítása alatt lev Földtani Kutató Intézetek. Az Intézetek függetlenek a
területi igazgatóságoktól, az alapkutatásokat végzik. Hosszú volna mindegyiküket fel-

sorolni is, így csak néhányat említünk meg :

a

)

VSZEGI (^’szeszojuznij Geologicseszkij Insztitut) = Állami Földtani Intézet,
Leningrád.

Ez a Szovjetuniónak nemcsak nagyságra, hanem tekintélyre is legnagyobb föld-

tani intézete. 1,600 kutatója közül 200 kandidátus és 40 tudományok doktora, vagy
egyetemi tanár van.

Az intézet feladata a Szovjetunió különböz területein legjobban használható
térképezési és m^ersanyagkutatási módszerek kidolgozása, lényegében az országban
folyó földtani — térképez és kutatómimkák módszertani és tudományos irányítása.

Az Intézet ezt az irányító szerepet az ún. kurátort szervezettel éri el. X kurátorok
olyan kvalifikált kutatók, akik a terepmunkák idején a különböz térképez és egyéb
kutató csoportok mimkáját a helyszínen tanulmányozzák és segítik.

A kúrátori mimka a múlthoz képest jelentségében és terjedelmében határozottan
csökkenben van : a vidéld kutató szervek egyre jobban felnnek, területi tudományos
kutató intézetek vannak, s így a helyi problémák a helyszínhez sokkal közelebb is

megoldhatók.
b

)

VSZEGINGEO (Vszeszojuznij Geologicseszkij Insztitut Gidrogeologii i inzsener-

nej geologii) = Állami Mérnökgeológiai és Hidrogeológiai Intézet, Moszkva.
A felszín alatti vizek mozgásának törvényszerségeivel foglalkozik a kutatási

eredmények és modellkísérletek alapján. A víz fizikokémiai sajátságaival, a talajok

mechanikai tulajdonságaival.
c) VIMSZ (Vszeszojuznij Insztitut Mineralogicseszkij szirja) = Állami Ásványi-

nyersanyag Intézet, Moszkva.
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Ez az Intézet ásványtani, kzettani, geokémiai feladatokkal foglalkozik
;

a

földtani kérdések mellett az ásványok elkészítési-technológiai proldémáinak megoldá-
sához nyújt segítséget. A fizikokémiai és kémiai technológiai feladatok mellett foglal-

kozik a kutató munkák gazdaságosságának kérdéseivel is.

d

)

VIGR (Vszeszojuznij Insztitut Geofizicseszkij Razvedka) = Állami Geofizikai

Kutatóintézet, Ivcningrád.

e ) Egyes területek speciális földtani problémáinak tanulmányozásával foglalkozó

néhány intézet és szerv ;

ea

)

VAT (Vszeszojuznij Aeorofotoszjomacsnij Treszt) = Állami Légi-felvételez
Tröszt, Moszkva.

A szerv fonto.sságának elbírálásához tudnunk kell, hogy a Szovjetunió földtani

térképezésének több mint a felét ez a tröszt végzi.

eb

)

Arktikus Intézet, Ivcningrád.
Az állandó hó, illetve jégtakaróval borított területek földtani viszonyait tanul-

mányozza.
ec

)

Kaukázusi Ásványi Nyersanyagok Intézete, Tiflisz.

ed Kazahsztáni Ásványi Nyersanyagok Intézete, Alma-Ata.

A termel minisztériumok földtani szolgálata

Az elmúlt évben a szovjet közigazgatás nagyszabású és. mélyreható átszervezése

során egész sor minisztérium sznt meg, többek között a Szénbányászati Minisztérium,
a Kolajipari Minisztérium, a különböz Eémipari Minisztériumok stb.

A központi irányítás megsznésével az egyes minisztériumokhoz tartozó kutatási
feladatokat teljes egészében a Fö.dtani Mhiisztérium vette át. Ezek feladatait a külön-
böz köztársaságok Népgazdasági Tanácsai vették át. ,

Mivel az összes kutatásokat teljes egészében a Fcídtani Minisztérium végzi,

a termel minisztériumok geológusszolgálatának munkája a termelési feladatok mellett

a bányatelepítéssel kapcsolatos numkákkal kezddik, s csak a telepítéssel kapcsolatban,
vagy azt követen esetlegesen szükségessé váló pótlásos kutatásokat foglalja magában.
Az alábbiakban sorra vesszük a legfontosabb földtani szolgálatokat.

1 . Kolajipari földtani szolgálat

A Földtani .Minisztérhmi után a legnagyobb földtani szolgálattal rendelkezik.
A földtani szolgálat látja el a kolaj -termeléssel kapc.solatos összes földtani—geofizikai
munkákat, a kolajkutató intézetek pedig a kolajföldtani általános és tudományos
kérdéseivel foglalkoznak és természetesen a kolaj és földgáz minségi-technológiai
kérdésével is.

két legfontosal^b intézet a leningrádi és a moszkvai VNIGRI (Vszeszojuznij
Naucsno-isszljedovateljszkij Geolograzvedoc.snij Insztitut) = Állami Kolaj- és Földgáz-
kutató Intézet, de a fbb olajvidékeken, Bakuban, Grozniban, Knjbisevben, Uraiban,
Evovban stb. is van kolajkutató intézet.

2. Szénipari Minisztérium

Az elznél alig valamivel kisebb, de mindenesetre igen kiterjed tföldtani szolgá-
lattal rendelkezik.

A minisztérium rendszerében bányageológiai szolgálat mködik, tudományos
intézetei vannak. A trösztök, kombinátok földtani szolgálata gyakorlati földtani-geo-
fizikai vizsgálatok mellett tudományos kérdésekkel is foglalkozik.

3. Szinesfémipari Minisztérium, Feketefémipari Minisztérium

Lényegében az elzvel azonos feladatokat végz földtani szolgálat.

4. Ers, fleg mérnökgeológiai kérdésekkel foglalkozó földtani szolgálata van

a) a Villamosítási Minisztérirminak (fleg hidrogeológiai kérdésekkel foglalkozik)
;

b) a Földmvelésügyi Minisztériumnak, — geológv\^ai fleg hidrogeológiai kér-
désekkel foglalkoznak

;

c) de van geológus-szolgálat pl. az Építésügyi és a Közlekedési Minisztérium-
ban is. •

'

-\ különböz minisztérimnok geológus-szolgálatát szintén hosszú volna felsorolni— itt inkább a geológia széleskör elterjedtségére vonatkozóan akartunk példákat felhozni.
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II. Tudományos kutatás

A tudományos (elméleti) földtani kutatómunkát szervezetileg, és csak az áttekint-
lietség céljából lehet elválasztani a gyakorlatitól

;
a tényleges munkában nagyon nehéz

lenne ezt a kettéválasztást megvalósítani. A VSZEGEI a puszta formák alapján ipari
kutatóintézet — munkájában az egyik legmagasabban kvalifikált tudományos intézet.

Merev határok tehát egyáltalában nincsenek, amint nem is lehetnek. Az ilyen értelemben
megkülönböztetett tudományos munka területét két szektorra lehet osztani. Az egyik
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája, a másik az egyetemi oktatás. A határ termé-
szetesen itt nem éles : sok akadémikus iniíködik az oktatásban, viszont az oktatószemély-
zet sok tagja dolgozik kutatóintézetekben, st a nyári oktatási szünet alatt meghatáro-
zott terepmunkákon.

a) Tudományos Akadémia

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája központi szervezetének ismertetése
helyett is a kutatómunkákkal foglalkozó szervekkel kezdjük az ismertetést

:

1. Kutatóintézetek

A Szovjetvinió Tudományos Akadémiájának egész sor kutatóintézete van. Néhány
szót néhány intézetrl.

a) Földtani Intézet, Moszkva. Igazgatója S z t r a h o v.

Elssorban általános rétegtani kérdésekkel, üledékföldtani alapkutatásokkal és

üledékes telepekkel, tektonikával, negyedkori kérdésekkel foglalkozik ez az intézet,

de van osztálya a külföldi geológiai és a történeti geológiai kérdések tanulmányozására is.

b

)

Földtani ásvány-kzettani és geokémiai intézet Moszkva. Igazgatója C s u k-
r o V.

Ez az Intézet a küls és bels eredet érces és nem érces ásványok telepeivel,

ásvány-kzettani, általános geokémiai kutatásokkal — kutatási módszertani kérdésekkel,
a metaszomatózis és metamorfózis kérdéseivel foglalkozik.

c) Ritka elemek Intézete, Moszkva. Igazgató 1 a s z o v.

d) Geokémiai Intézet, Moszkva. Igazgató V i n o g r a d o v.
• c

)

Kristálytani Intézet, Moszkva.

f

)

slénytani Intézet, Áloszkva, Igazgató O r 1 o v.

g) Kolajipari Intézet, Moszkva. Igazgató V o r o n c o v.

h) Geofizikai Intézet, Moszkva. Igazgató Mologyenszkij.
(Ebben az Intézetben dolgozik B e 1 o u s z o v, a geodinamikai kutatások

vezetjeként.) Az Intézet egyébként e.gyrészt általános geofizikai kérdésekkel, másrészt
módszertani kutatásokkal foglalkozik.

%

)

Eljegesedé.stani Intézet, Moszkva.

j) Kszénkutatási Intézet, Leningrád. Igazgató Gorszkij.
k ) X kutatóintézetek mellett egész sor kisebb intézet — laboratórimn mködik.

(Ezeket nem szabad természetesen összetéveszteni az egyes kutatóintézetekbenmköd
számos laboratóriummal). Ilyen rendszerint egy-egy speciális feladattal foglalkozó

laboratórium, pl :

a hidrogeológiai és mérnökgeelógiai laboratórium, Moszkva,
a légi térképezési módszerek laboratóriuma (Leningrád), igazgató Kell,
a kambriumi laboratórium, Leningrád, igazgató P o 1 k a n o v,

az ásványtani laboratórium, Moszkva, igazgató B a r s z a n o v.

2. A szövetségi köztársaságok akadémiái.

A Tudományos Akadémia központja mellett az egyes szövetségi köztársaságokban
is mködnek Köztársasági Akadémiák, mindenütt egy vagy több Földtani Intézettel.

így az Ukrajnai Tudományos Akadémiának Földtani Intézete van Kievben,
Ásványi Nyersanyagkutató Intézete Lvovban, de vannak akadémiák a Grúz, Örmény,
Üzbég, Kazah, Ázerbajdzsán stb. Szövetségi Köztársaságokban.

3. A Finálék

Sajátosan megszervezett intézmények a Tudományos Akadémia fdiáiéi. Ezek
egy-egy földtani tájegység tudományos problémáinak tanulmányozásával foglalkoznak.

Ilyenek vaunak az Uraiban, Nyugat-Szibériában, Kelet-Szibériában stb.

Mindegyik filiáléban földtani csoportok, laboratóriumok vannak. Az egyes filiálék
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kapcsolatban vannak a területi szervekkel, munkaterveiket is egyeztetik, de a köztár-

sasági akadémiák és a filiálék munkájukban már függetlenek egymástól.

b) Egyetemi oktatás

A vSzovjetunióban lényegében kétféle geológusképzés folyik
;

geológus ül. geo-
fizikus képzés az egyetemeken és mérnökgeológus ill. mérnökgeofizikus képzés a külön-
böz fiskolákon és intézetekben. Az évente végz hallgatók nagyjából fele-fele arány-
ban geológusok ill. mérnökgeológusok, az arány még talán kissé a mérnökgeológusok
javára billen.

Az egyetemeken több geológiai, slénytani geokémiai ismeretet szereznek a
hallgatók, kevesebb mszaki tudományt és mérnökgeológiát.

Az egyetemen végzettek elssorban a kutatóintézetekben helyezkednek el.k lesznek a térképez geológusok (felszíni, légi), az anyagfeldolgozók, de jut bellük
a különböz ipari kutatóintézetekbe, laboratóriumokba és az iparba is.

A mérnökgeológusok fleg a termelési geológiában, a kutatási szerveknél s a
mérnök és hidrogeológiai irányú munkát megkívánó szerveknél helyezkednek el.

Természetesen a képzés adta különbségek idvel egyre inkább elmosódnak,
és a feladat, de elssorban az egyén szabja meg, ki mivé fog fejldni (hogy konkrét
példát is említsek erre, a moszkvai Lomonoszov egyetem történeti földtani tanszékének
professzora mérnökgeológusként végzett). Geológusokat 13 helyen képeznek, mérnök-
geológust talán még több helyen.

A sok egyetem és fiskola ismertetése st felsorolása helyett csak egyrl, a Moszkvai
Állami Egyetemrl (MGU = Moszkovszkij Goszudarsztvennij Universzitet) kivánutik
rövid ismertetést adni, ott sem a tanrendrl vagy tananyagról, hanem elssorban az
egyetem szervezetérl.

Moszkva délnyugati részén helyezkedik el a Lomonoszovról elnevezett Egyetem
közismert impozáns épülettömbje — valóban egyetemi város. Amikor tervezték, a város
szélére tervezték, hogy teljesen külön álljon, mire 4 év múlva befejezték, a város már
körülölelte, s bekerült a város közepébe.

Az egyetem két szakot foglal magában : szellemtudományi és természettudományi
szakot.
1. Hmnán fakultások (egyelre a városban lev régi épületben)

a) Jogi kar
h) Gazdaságtani kar
c

)

Történelmi kar
d) Filológiai kar
e ) Irodalmi kar

/) Újságirói kar

2, Természettudományi fakultások
a) Mechanikai-matematikai kar (a fépület 12

—

18 emeletén)
b ) Fizikai kar (külön önálló pavillonban)
c) Kémiai kar (külön önálló pavillonban)
d) Talajtani és l^iológiai kar (a fépület 8— 1 1 emeletén)
e) F'öldrajzi kar (a fépület 19—22 emeletén)

f

)

Földtani kar (a fépület 3—7 emeletén és a 16. emelet felén).

A természettudományi karokhoz közösen, vagy külön-külön múzeumok, obszer-
vatóriumok tartoznak. \'an az egyetemi városban

két csillagászati obszervatórium, (egy új épül a Kriniben)
fizikai laboratóriumok (külön épületben)
kémiai laboratórium (külön épületben)
politechnikai múzeum
növénykert (egy új területen, egy a városban)
embertani múzeum
állattani múzeum (a városban)
a Föld múzeuma (földtani-földrajzi múzeum a fépület 24—28. emeletén)

Könyvtár (a fépület 5—20. emeletén, egy oldalon úgy elhelyezve, hogy az egyes
tudományszakok könyvanyaga a megfelel karokkal azonos emeletre essék)

.

földtani karon 13 tanszék van. Minden tanszéknek van saját laboratóriuma,
de vannak közös nagyobb laboratóriumok is, nrint a vegyi, niikropaleontológiai, spóra-,
pollen, fotólaboratórium, térképészeti iroda, csiszolómhely stlj.
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A földtani kar tanszékei a következk
:

(zárójelben a tanszékvezetk nevével)

Általános földtan
(
G o r s k o v) ,

Eljegesedés
(
K u r d r a v c o v

)

• '

Történeti földtan (Bogdanov)
slénytan

(
O r 1 o v

)

'

Ásványtan (Barszanov)
Kristálytan

(
B o k i

j )

Kzettan (Kuznyecov)
Geokémia (Vinogradov)
Ásványi nyersanyagok ( vS z ni i r n o v

)

Kolaj és földgáz í B r o d
)

Hidrogeológia (Lángé)
Mémökgeológia és talajtan

(
S z e r g e

j
e v

)

Geofizika (Zabarovszki) '

Az egyetem összes hallgatói (20 000) közül a földtani karra kb. l!00-an járnak,
j

A Lonionoszov-egyetem a Szovjetunió legnagyobb egyeteme. Az egyetem igen tevékeny
^

részt vesz az országban folyó földtani munkákban. vSzerzdéses alapon a nyári idszakban
;

hatalmas méret expedíciókat vezetnek a Szovjetunió térképezésére. A szerzdésbl a
minisztériumok elssorban a B'öldtani IVIinisztérimn szervezetébe tartozó tudományos
és kutató munkát végeznek.

A Lomonoszov-egyetem mellett geológusképzéssel foglalkozó más egyetemekrl,
|

valamint a mérnökgeológus-képzéssel foglalkozó egyetemekrl most nem kívánunk '

ismertetést adni .

Az ismertetés — ismétetjük — nem annyira pontos, mint inkább átfogó kép
,

kialakítását célozza, melynek alapján könnyebb lesz elképzelni a szovjet geológiáról
|

hallottakat, az ottani személyes tapasztalatokat, hiszen nagyon kevés lehetség van arra !

a tér, id (és deviza) korlátok miatt, hogy a teljes képet csak f vonalaiban is a helyszínen I

megismerhessük.

Épp a fcél miatt szándékosan nem foglalkozunk hazai párhuzamok megvonásával, 1

következtetések és javaslatok kialakításával. Ha mód nyílik a szervezet egy-egy részének
|

hosszabb ismertetésére, természetesen ez is elengedhetetlen lesz. Bevezetül és tájékoz- |

tatásul talán elég ennyi is.

í



A TERMÉSZETES IZOTÓPVIZSGÁLATOK HAZAI HELYZETE

Dr. ac. FÖLDVÁRINÉ VOGI. 3IÁRIA

A természetes izotópok vizsgálata földtani, geokronológiai és geokémiai célból

Adlágszerte jelentsen fejldik. Ezzel a fejldéssel mi megfelel mszerek hiányában
lépést tartani nem tudunk. Foglaljuk össze azokat a lehetségeket, amelyeket a hazai
ez irányú kutatások terén addig is tenni tudtmik, amig megfelel tömegspektrográfok,
vagy egy azt helyettesít korszer és rutinvizsgálatokra is alkalmas berendezés birto-

kába nem jutunk.
A legújabb idben sikerült optikai módszerrel, a színképek hiperfinom szerkezete

segítségével, velencei hegységi gránitmintán stroncium módszerrel abszolút kormeghatá-
rozást végezni. Ez az optikai módszer azonban csak korlátozott esetekben alkalmazható.
A. stroncium izotópjainak elválasztásánál az eljárás, ha nem is rutinvizsgálatszeren, de
mégis kielégíten megoldottnak tekinthet. Tiszta izotópok birtokában pontosabbá
tehetnénk és esetleg a fordított stroncimn módszer alkalmazására is számíthatnánk.

Interferométerünkkel még az ólom izotópjainak a szétválasztását is megkísérel-
hetnénk, ez azonban az elkísérleteink tanúsága szerint a gerjesztési energiát szolgáltató
herendezésünk teljesítményének a megnövelését igényli. Erre a célra is szükségünk lenne
elkülönített ólom izotópokra.

A módszer nem igényel tömegspektrográfot, hanem különleges gonddal
épített, külön erre a célra szolgáló számlálóberendezést. Ez a berendezés a Központi
Fizikai Kutatóintézetben már nagyjából el is készült és jelenleg kipróbálás alatt áll.

Ugyancsak a Központi Fizikai Intézet tervezi a kálium-argon módszer hazai
bevezetését is. Ez talán az a módszer, amit hazai geológusaink a legnagyobb örömmel
üdvözölnének. Sajnos, hogy az argon izotópok elválasztásának hiányában a meghatáro-
zások csak bizonyos liibahatárokon belül tekinthetk megbízhatóknak, de még ebben a
formában is sok esetben jelents korvitákat dönthetnek el.

]\Ieg lehetne kísérelni a K u 1 p és munkatársai által javasolt, metamikt ásványo-
kon végzend DTA vizsgálatok alkalmazását is, erre azonban elször kalibráló sorozatot
kellene felállítanrmk.

A hasadó izotópok vizsgálata terén feltétlenül hangsúlyozottabban kellene foglal-
koznunk a fotoeniiüziós technikával és az autoradiográfiás módszerekkel, mert ezek
különösebb berendezést nem igényelnek és külföldön is a legkorszerbb vizsgálati mód-
szerek között szerepelnek.

A nem hasadó izotópok elválasztása területén különleges helyet foglal el a hidrogén
és deutérium esete. Ezeknek nagy relatív tömegkülönbsége lehetvé teszi a fajsúly
szerinti meghatározást is. Erre vonatkozólag hazai kezdeményezés is történt, C z i k e
K. és mimkatársa közöltek az elmúlt években nehézvíz meghatározásokat különböz
földtani eredet vizekben. Ezeket a vizsgálatokat is lehetne folytatni és esetleg kzetek
kötött vizére is kiterjeszteni.

Ezeknek a vizsgálatoknak az adott lehetségeken belüli elvégzésére meg kell
nyernünk a geológus kollégák érdekldését és támogatását. Az utóbbit azonban csak a
jól tájékozott geológus kollégáktól várhatjuk, mert a kormeghatározásra és az izotóp
vizsgálatokra begyjtött mintáknál a mintavétel gondossága és szakszersége rendkí\mli
figyelmet igényel.



HiREK-ÍSMERTETÉSEK

Tudományos minsítések

1958. március 26-án volt Pécsi IMárton tagtársmik ,,A Dunavölgy magyar-
országi szakaszának kialakulása és morfológiája” c. kandidátusi disszertációjának meg-
védése. A kialakult vita és az opponensi vélemények alapján az Elnökség javaslatot tett
a Tudományos Minsít Bizottságnak a kandidátusi fokozat odaítélésére. A disszertáció
opponensei ; Bulla Béla akadémiai lev. tag, egyetemi tanár és Kéz Andor a
földrajzi tudományok kandidátusa, egyetemi tanár voltak.

1958. május 6-án védte meg S z e b é n y i Lajos választmányi tag ,,Az artézi víz
utánpótlódásának kérdése” c. kandidátusi disszertációját. Az opponensek véleménye és
a vita alapján az Elnökség vSzebényi Lajos értekezését alkalmasnak találta a kandi-
dátusi fokozat elnyerésére s ilyen értelm javaslatot terjesztett a Tudományos Minsít
Bizottság elé. A disszertáció opponensei ; M i li á 1 1 z István, a föld és ásványtani
tudományok kandidátusa, egyetemi tanár és vS a 1 a m i n Pál, a mszaki tudományok
kandidátusa, megyetemi docens voltak.

1958. június 1-én ünnepeltük Bacsák György tagtársunk, a föld- és ásványtani
tudományok doktorának 88. születésnapját. A pleisztocénnel foglalkozó tudomány-
szakunk fiatalos munkabírású és töretlen alkotószellem nesztora ez évben fejezte be két
nagyjelentség és világvonatkozásban is általános érdekldésre számottartó tanulmá-
nyát, a Térítk közti terület besugárzásáról és az eljegesedéseket létrehozó ún. ,,kedvez-
ményes” körnegyed kialakulásának okairól. A nevezetes évforduló alkalmából a Magyar
Földtani Társulat szeretettel és tisztelettel köszönti a jegesek örökifjú mesterét.

A,Magyar Geofizikusok Egyesülete Kolajkutatási ankétot rendezett 1958. április

10-én a Technika Házában.

Az ankéton a következ eladások hangzottak el :

S e h e f f e r V.: A magyarországi kolajkutató geofizika fejldésének története.
Oszlaczky Sz.: A magyarországi geofizikai kutatások néhány problémája.
G r o h o 1 y T.: Hazai szeizmikus mérések a kolajkutatás szolgálatában.
R u m 1 e r J. : Alaphegységkutatás szeizmikus módszerrel.
B a r 1 a i Z.; Mélyfúrási geofizikánk fejldése a kolajbányászatban.

Az eladásokat élénk és színvonalas vita követte.
Az ankét anyaga valószínleg nyomtatásban is meg fog jelenni.

Koch Antal-emlékünnepély Kolozsvárott* A kolozsvári román Babes Tudományegye-
tem és a magyar Bolyai Tudományegyetem ez év március 21-én, közösen rendezett
ünnepélyen megemlékezett néhai Koch Antalról, a kolozsvári egyetem legels
geológus-professzoráról, Erdély földtanának úttör kutatójáról. Az emlékünnepélyt
eredetileg 1957. február 8-ra, Koch Antal halálának harmincadik évfordulójára

tervezte a két egyetem, de technikai okokból kénytelen volt azt egy évvel késbbre
halasztani. Az ünnepély a Bolyai-egyetem aulájában folyt le, a termet zsúfolásig megtölt
közönség eltt, melynek nagyobb része a két egyetem hallgatóinak és professzorainak
sorából került ki.

A rendez egyetemek vezetinek rövid megnyitó szavai után, Alexa ndru
a X i m, a Babes-egyetem geológus-professzora, nagyon alapos és értékes tanulmány-

ban ismertette Koch Antal mködését, és méltatta munkásságának a külföldi

* Kristóf György Kolozsvári nyug. egyetemi tanár közlése alapján.
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í
szakköröktl is elismert nagy jelentségét. Hangoztatta, hogy az erdélyi földtani kutatás
alapjait K o c h Antal rakta le a kolozsvári egyetemen végzett csaknem negyed-

j

százados mködése alatt. — Utána Mészáros Miklós, a Bolyai-egyetem minera-

I
lógus eladó-tanára, nagy szeretettel ismertette Kocli Antal életefolyását, fel-

!
használva a professzor naplójegyzeteit és volt tanítványainak az személyére vonatkozó
visszaemlékezéseit. — Hzután a Bolyai-egyetem két jirofesszora, Balogh Ern,

! K o c h Antal egykori tanszékének jelenlegi igazgatója és T u 1 o g d y János, a

I

földrajz tanára, szinte kegyelettel és hálával adták el a Koch Antal személyével
1 kapcsolatos és ket munkájukban serkent emlékeiket. — A msor utolsó számaként

felolvasták a jelenleg Moszkvában tartózkodó Alexandru Borz á-nak, a román
I egyetem nyugalmazott tanárának erre az alkalomra irt megemlékezését. Borza
1 professzor annak-idején hallgatója volt Koch Antalnak a Inidapesti egyetemen.

I

á’isszaemlékezésében hálásan emelte ki Koch Antal kedves egyéniségének nevel
I

hatását, tanítványai iránt tanúsított atyai szeretetét és nagy jóságát,

j

Az ünnepség végén — msoron kivül — felszólalt Kristóf György, a
I magyar egyetem nyugalmazott tanára, aki — mint Koch Antal kolozsvári rokon-

I

ságának képviselje — a család nevében megköszönte a két egyetem vezetinek és az
ünnepség eladóinak, az elhúnyt kiváló tudóshoz és a két egyetemhez egyaránt méltó,

1

magas színvonalú emlékünnepélv rendezését.
I

'

K. X.

A Csehszlovák Ásvány- és Földtani Társulat 1958. május 19—24-én tartotta
XI. nemzetközi találkozóval egybekapcsolt vándorgylését K a r 1 o v y V a r y b a n.

A találkozó ftárgyaként a vSzudeták tektonikai-kzettani felépítése, a krisztallikum
tagolása és az Érchegységhez kapcsolódás kérdése szerepelt. A konferencia rendezi
négynapos kirándulás keretében mntatták be a Karlovy’ Vary és környéke kzet-föld-

tani és teleptani látnivalóit, a mélységi kristályos kzetekkel kapcsolatos utóniagmás
szakaszok egymásutánját, a pegmatitos, pneumatolitos és hidrotermás ércesedés, a
regionális kaolinosodás feltárásait. Úgyszintén a fiatalabb vulkáni feltörések és a kris-

tályos alaphegységre települt harmadkori ülédékképzdés egyes termékeit, így a miocén
barnak,szénösszlet kifejldését. — Társrüatunk képviseletében Sztrókay Kálmán
társelnök, továbbá J a n t s k y B., T o k o d y U. és P e s t y L. vett részt a talál-

kozón. Az együttes ülésen Sztrókay K. üdvözölte a konferencia elnökségét és részt-

vevit s hangsúlyozta, hogy a találkozó újabb megnyilvánulása a csehszlovák kartársak-
kal mind szorosabbrafzd baráti együttmködésnek. Mindezekért a magyar geológusok
szinte köszönetét és meleg üdvözletét tolmácsolta.

Sztrókay

Neovulkáni konferencia a pozsonyi Földtani Intézetben

A pozsonyi Dionyz .S t u r Földtani Intézet a terepmunkák megkezdése eltt
kéthetes kirándulást rendez évente neovulkáni csoportja számára, melynek célja, hogy az
elz évi felvétel eredményiéirl mérleget készítsenek s a vitás kérdéseket érdekelt szak-
emberek bevonásával a helyszínen megtárgyalják. Ez évben a bazaltvulkánosság és a
neovulkáni képzdmények terminológiája volt a május 5— 17. között megrendezett
,,konferencia” f témája, melyi mindössze 10 résztvevvel mindvégig közvetlen, barát-
ságos eszmecsere formájában zajlott le s amelynél nem eladásokon, hanem jellegzetes
feltárások közös megtekintésén és megvitatásán volt a hangsr'ilyi. A kiránduláson a vendég-
látó csoport vezetjén, M. K u t h á n docensen kívül a pozsonyi Földtani Intézet
három kirtatóján (K. K a r o 1 u s, A. M i h a 1 i k o v a, J. P' o r g a'c ), a pozsonyi
egyetem kzettani Intézetének egy kutatója (M. C a

j
k o v a) és a .Szlovákiai Kszén-

kutató Vállalat fgeológusa (J. S 1 a v i k) vett részt. 3 küföldi vendégen — St. C z i e r-

miecki (krakkói földtani-rétegtani akadémiai kutatóintézet), St. Kozlowski
(krakkói építanyagipari kutatóintézet) és P a n t ó G. (MAFI) — kívül, a csehországi
kirándulás vezetje, J. K o p e c k i, a prágai P'öldtani Intézet geológusa vett részt.

A kitünen szervezett kirándulás a Karlovy' á^ary^ (Dupovské Hory) és Decin
környékén (cseh Középhegység) a bazalt-, fonolit-, tefrit-vulkánosság termékei között
a vulkáni formák és kzettani kifejldés nagy^részt természetvédelem alatt álló klasszikus
példáit látogatta meg. Ezek összevetése — a csoj^ort részérl mintaszer alapossággal
térképezett és vizsgált — délszlovákiai bazaltterületen igen tanulságos volt, fként
metodikai tekintetben. A több mint 3000 km-es autóút során természetesen figyelmet
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szenteltünk az útbaes más vulkáni képzdményeknek (kvarcporfir, melafir, andezit,
riolit) is és kétnapos izelitt kaptunk a Selmec—Körmöci hegység változatos kzet-
(és érc-) genetikai problémakörébl, melynek részletes tárgyalása — a pozsonyi egyetem
kzettani munkaközösségének bevonásával — a jöv évi hasonló konferenciatémájaként
szerepel majd.

Az áttekintett gazdag vulkáni sorozat bven adott alkalmat genetikai és termino-
lógiai vitákra. Fleg a részletesen elbontott lávaképzdmények megítélése (pszeudoag-
glomerátumok és pszeudotufák), kürtkitöltések, kitörési központok jellegzetességei

kerültek eltérbe. Számos példán vitattuk meg Éva Karolusovának a viükáni
képzdmények osztályozására teljességre törekv módon és logikusan felépített (a

pozsonyi Földtani Intézet kiadványában rövidesen közlésre kerül) terminológiai
táblázatának elnevezéseit és gyakorlati alkalmazhatóságát (tufa-tufit különválasztás,
szállított és hullott törnielékan}mg megkülönböztetése, lávakötés agglomerátum, stb.)

A közvetlenül érdekelt szakemberek kötetlen helyszíni vitájának ílymódon való meg-
szervezése mind a vendéglátó, mind a hasonló kérdésekkel bajlódó ,,külföldi” kutató
számára termékenynek és hasznosnak bizonyult. Kívánatos, hogy hasonló kirándulások
nálunk is rendszeressé váljanak s szomszédainkat saját nehézségeinkbe beavatva magunk
is jelents lépéssel tudjunk elrehaladni.

P a n t ó

A Kárpát—Balkáni Egyesülés Kongresszusa

Az 1952 szeptemberében tartott Akadémiai Alföldi Földtani Kongresszuson hatá-
rozati javaslatot fogadtunk el a népi demokráciák országainak rendszeres földtani
együttmködését biztosító alakulatról. Ugyanezt kívánták a lengyelek is. A legutóbbi
mexikói nemzetközi földtani kongresszuson fölvetdött az annakidején, 1922-ben
politikai alapon, az egykori ,,kisantant” országaira vonatkoztatott ,, Kárpáti Egyesülés”
újjászervezésének javaslata. Ez a XIII. Nemzetközi F'öldtani Kongresszuson, 1922-ben
Jétesült Kárpáti Egyesülés Csehszlovákiát, Lengyelországot, Romániát foglalta magába.

Els ülését 1925-ben Lvóvban és Boriszlávban, a másodikat Bukarestben 1927-ben,
a harmadikat Prágában 1931-ben tartották. Az üléseket nagyszabású kirándulások
követték a Kárpátokba. Minden ülésszakra általános földtani munkákat és földtani*

kirándulási útmutatókat adtak ki. Ez természetesen jelents elkészületekl&t és az anyag
összefoglalását igényelte és ezért minden egyes ülésszak fontos eseményt jelentett az
érdekelt országok geológusainak életében. 1931 irtán a Társaság mködése lehanyatlott.
Felújítása több oldalról kívánatosnak látszott. Csehszlovákia és Románia delegátusai-
nak erre vonatkozó javaslatát a SZU kiküldöttei is támogatták. Határozatot fogadtak el,

mely szerint nemcsak felújítják, hanem ki is terjesztik a Társaság mködését Kárpát-
Balkáni Asszociációvá. Tagjai lehetnek azok az országok, amelyeknek területén a Kárpá-
tok és a Balkáni hegylánc átvonulnak. Mködése abból áll, hogy kétévenként ülésszakot
tart kirándulások kíséretében, amelyek a szomszédos országok területére is kiterjedhetnek.

A Kárpát—Balkáni egyesülésben Magyarország is résztvesz. Els kongresszusa
1958. szeptember 16-án Kievben nyílik meg s nyolc napra terjed, Kiev—Lvov—Dro-
gobics—tJzsgorod—Kiev, valamint a Dnyeperhez, Kanévig rendezett kirándulásokkal
28-ig tart.

A Román ,,Racovita” Barlangkutató Intézet 1958. évi ülésszaka

Az intézet jól megszervezett munkájának eredményeit az idén, május KJ— 1 1— 1 2-i

gyléseken mutatták be. A bels és küls munkatársak 65 dolgozatot terjesztettek el.
A minket közelebbrl érdeklket említjük meg a gazdag msorból.

A homoródalmási Orbán Balázs barlangról és a ^'argyas patak szurdokáról szá-

moltak be : O r g h i d a n—D u m i t r e s c u a karsztjelenségekrl, mpjd N e c r a s o v
lieszámolója kiemelend az itt talált semberi csontmaradványokról. M o t a s-T a n a-

s c h i a barlang vízi atkáit ismertette. N e s t o r a barlang kultúrleleteit sorolta fel.

Nevezetesebb dolgozatok voltak még az erdélyi részeket illeten :

C o m a n : Fosszilis emlsök a Bihar barlangjaiból.

A t a n a s i u ; Barlangjaink radioaktivitása.

B 1 e a h u : A Bihar hegység karszt és periglaciális jelenségei.

G r o s s u-N e g r e a ; Barlangjaink molluszkái.
1) u m i t r e s c u ; Rágcsáló maradványok.
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D u m i t r e s c u—T a ii a s a c h i—O r g li i d a n : A denevérek eloszlása bar-
langjainkban.

J e k e 1 i u s : A Drágán és Jádv'ölgyének (Bihar hegység) hidrogeológiai viszo-

nyairól.

ü r g h i d a n—X e g r e a—T á b á c a r u—D a n c á n : A Hátszegi IMedence
felszínalatti faunájáról.

Viehman: A sztalagmitok keletkezésérl.
S e r b a n—H e 1 1 ni a n n : A Bihar hegység egyes barlangjainak flórájához.

Az ülésszak gazdag programjával az ország barlangkutatásának megszervezje,
Racovita emlékének volt szentelve.

Bányai

Tanulmányút Jugoszláviában

A Kolajipari Tröszt megbízásából 1957. év decemberében két és fél hétig nyolc
szakember, köztük INIajzon L. és Szalánczy Gy. tagtársainkból álló küldöttség
járt Jugoszláviában. Ezek közül a geológusok nemcsak az ottani három (novisadi, zag-
rebi és landavai) olajipari vállalatot, hanem az egyéb föld- és slénytannal foglalkozó
intézményeket is meglátogatták.

A tanulmányútunk folyamán alkalmunk volt megvizsgálni a Vajdaság jermeno-
váci területének produktív tortónai rétegein kívül a lendavai és a Naftaplin fúrásainak
kandorbulinás, helyenként tetemes vastagságú tortónai képzdményeit. (Mindezek a
lerakodások candorbulinások és helyenkint tetemes va.stagságúak voltak.) Muraszombat
körüli mélyfúrásokban ezek a képzdmények néhány métertl 600m változó vastagságúak,
helyenként teljesen hiányoztak. Az alaphegység rendszerint amfibolit. Ezekkel a meg-
figyeléseinkkel Jugoszlávia területére is kiterjeszthetk a Candorbiüinák tortónai réte-

gekre vonatkozó szintálló jellege, s a tortónai emelet sföldrajzi térképéhez újabb jó
adatokat kaptunk.

Tanulmányozhattuk a fúrásokból csak egyes elszórt helyekrl elkerült szeiion
globotruncanás lerakódásokat is.

Ezek a rétegek a madarasi 5. számú szerkezetkutató fúrásunktól kiindulva K-felé
a becej 3. (Törökbecse) és a bokái 2. (Bóka) számú kutatófúrásokban a tortónai rétegek
alatt települnek. A beceji fúrás anyagából összehasonlításra alkalmas rétegmintákat is

kaptunk. Meg kell jegyeznünk, hogy ligy a beográdi Földtani Intézetben, mint a zagrebi
egyetemen igen nagy figyelmet szentelnek a krétaidszaki üledékt-kbl elkerül Fora-
niiniférák tanulmányozásának

.

A zagrebi Naftaplin vállalatnál három napos eladást is tartottunk, mely ismer-
tette a Naftaplin-nek ajándékozott Magyarország új földtani térképén ábrázolt képzd-
ményeket és a feltüntetett mélyfúrások rétegtani eredményeit. (Ekkor bizonyosodott
be, hogy milyen szükséges a térképhez az egyébként tervbevett magyarázónak nemcsak
magyar, de legalább egy világnyelven való mielbbi megjelentetése is.)

A ljubljanai Földtani Intézetben alkalmunk volt azolial a szakembereiddel beszél-
getni, akik legújabban a sotzka rétegekkel foglalkoztak. Készségesen mutatták be az
érdekes fúrásanyagot és részletesen tanulmányozhattuk ezeknek niikrofaunáját is.

A fruska-gorai újratérképezéssel kapcsolatban M i 1 o v a n o v i c, B. professzor-
fgeológus nagyon érdekldött az innen származó, P e t h ö által feldolgozott és a
Magyar Állami Földtani Intézet birtokában lév kzet és kövületanyag iránt. Ennek
budapesti tanulmányozását tervezik a beográdi szakemberek.

Meg kell említeni, hogy a jugoszláv kartársak mindenütt a legnagyobb szívélyes-
séggel álltak rendelkezésünkre. Nem volt kérés, akár adat, vagy a személyes anyagvizs-
gálat területén, hogy azt azonnal ne teljesítették volna. St, a minket érdekl fúrási,

vagy felszínrl származó rétegmintákat is átadták, azzal a természetes kéréssel, hogy
a részünkrl történt vizsgálati eredményekrl értesítsük ket

.

M a
j
z o n E.

A földtani képzö'dmények abszolút kormeghatározása bizottság IV. ülésszakának munká-
latai. Moszkva, 1957. A Szovjetunió Tud. Akadémiájának kiad.

A .Szovjetunió Tudományos Akadémiája eltérbe állította a földtani képzdmé-
nyek abszolút földtani korának meghatározását. Ennek kivitelére külön Bizottság
alakult, amely több kutatóintézet munkálatainak bekapcsolásával idközönként beszá-
moló üléssorozatokon megvitatja az idevonatkozó eredményeket. Az 1955-ben tartott

6 Földtani Közlöny
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IV. ülésszak 1957-ben kiadott beszámolójában Sztarik I. lí. ,,Az abszolút kormeg-
határozás radioaktív módszereinek mai állása” címen foglalta össze az ülésszak anyagát.
Ennek nyomán ismertetjük az idevonatkozó kérdések állását.

Az elz ülésszakok tárgya a Szovjetúnió legrégibb földtani területrészeinek kor-
meghatározása volt. Ezek a kutatások még nem fejezdtek be, elérkezett azonban a
radioaktív módszerekkel nyert adatok és a földtani fogalmak összehasonhtásának ideje,
annál is inkább, mert a radiológusok és a geológusok közt bizonyos nézeteltérések állnak
fönn. Ezek tisztázása új, érdekes törvényszerségek megállapításához vezethet, amelyeket
eíldig kizárólag földtani módszeresei nem lehetett megoldani. A problémákat a geoló-
gusoknak és radiológusoknak együttesen kell megoldaniok, feltétlenül tisztázni kell
azonban a földtani viszonyokat is.

Sajnos, egyes geológusok érthetetlen álláspontot foglalnak el a radiológusok
eddigi meghatározó munkájával szemben. Alig értékelik azt és nem akarják föfdtani
fogalmaikat annak megfelelen újal)b vizsgálatnak alávetni. Erre a rendellenes viszonvra
a geológusok és radiológusok közt M a r b 1 e, az amerikai Bizottság elnöke is rámutatott.
Mégis a radiológusok — a geológusok egy csoportjával együtt — fokozott ütemben
dolgoznak ebben az irányban és nem tördnek egyes geológusok szkeptikus álláspontjával,
mert tudják, hogy a kzetek kormeghatározásának jövje a radioaktív módszereké.
A kérdés azonban nagyon bonyolult és a radiológusok egj'edül nem tudják azt megoldani

;

föltétlenül szükség van tehát a geológusoklcal való barátságos együttmködésre.
A radiológusoknál viszont hiányzik a módszerek napról-napra történ tökéletesí-

tése és a kritériumok kidolgozása a számadatok helyessége tekinte^-ében. Xem egyszer
analitikai meghatározásokkal van dolgimk, hanem bonyolult tényezkkel, amelyeket gon-
dos vizsgálatnak kell alávetni. Ugyanilyen bonyolult munkája van a geológusnak is,

akinek munkája nem korlátozódhat arra, hogy kiválasztja a szokásos földtani mintá-
kat, átadja elemzésre és azután a nyert eredményeket kiértékeli saját egyéni felfogása
szempontjából. A geológus vegyen részt már a feladat felállításál:)an, a kapott eredménvek
kiértékelésében és ha szükséges, földtani elképzeléseit ezek alapján vizsgálja át. Kritikai
álláspontot kell elfoglalnia nemcsak a radiológiai adatokkal, hanem saját földtani elkép-
zeléseivel szemben is, azonban ésszeren kell kritizálnia. A inmika aligha lesz gyümölcsöz,
ha a geológusok az eltérés okait csak a radioaktivitás alapjaiban keresik. Az elz ülés-
szakon a radiológiai adatok és a földtani fogalmak közötti eltérés magyarázatául azt
az ehuéletet állították fel, hogy a geoszinklinálisokban a radioaktív bomlás eltér sebes-
séggel játszódik le. Az ilyen

,
.elméletek” akadályozzák a probléma megoldását, mivel

ellentétben vannak alapvet ismereteinkkel. A megfigyelt eltérések magyarázata céljából
nincs szükség a radioaktivitás alapfogalmainak meglazítására, mert könnyen megtalál-
ható az egyszer :nagyarázat is. Az eltérés gyakran azzal is magyarázható ugyanis,
hogy az analizált ásványok elég frissek vagy az adott minta nem jellemz. Tehát a minta-
vétellel szemben rendkívül komoly követelmények vannak, egészen különleges munkára
van szükség. A vizsgálandó anyagot gondos radiokémiái vizsgálatnak is alá kell vetni.

Vitás kérdésekben sokszor mindkét félnek igaza van, mert nem megfelelen választják
ki az elemzésnek alávetett mintákat és nem vizsgálják meg elég gondosan azokat. Azon-
ban nem lehet teljesen rábízni magunkat az egyes radiológiai meghatározásokra, még
akkor sem, ha a földtani elgondolásokkal egyeznek. Az eredményekkel szemben már
1932-ben támasztott igények még ma is érvényesek : a különböz ásványokon külön-
böz módszerekkel adódó eredmények egyezése az eredmények megbízhatóságának
mutatója. Amennyiben azok a földtani fogalmakkal nem egyeznek, akkor nemcsak a
radioaktív adatokat, hanem az alapvet földtani fogalmakat is rijra kell vizsgálni.

Észak-Karélia fehértengeri összletének korát 1800 millió évben; az ukrajnai
jeliszevszki pegmatit korát izotópos ólom, argon és hélium módszerek alapján, különböz
ásványokkal (breggerit, nuiszkovit, kolumbit) egyformán, a fehértengeri összletével

egyezen, 1800 niiílió évben állapították meg. A B u r k s z e r E. Sz. által a jeliszevszki

pegmatit korára vonatkozó, ettl eltér érték nyilvánvalóan onnan ered, hogy a vizsgált

ásvány nem volt alkalmas a kormeghatározásra. Nem végezték el a priazovitból kiválasz-

tott ólom izotópos vizsgálatát sem.
Mindeddig csak ezt a két megbízható értéket sikerült megállapítani. Ez azonban

csak a munka kezdete. Az els idkben óvatosan kell elrehalachii, hogy ne diszkreditál-

juk a radioaktív módszereket.
E megbízható adatok mellett a kevésbé megbízható eredményeket is meg kell

vitatni a különböz földtani képzdmények kormeghatározásánál. lírdekldésre tart-

hatnak számot ebben a tekintetben a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Rádium-
intézetében (RIAN) nyert adatok a Eadoga-tó, a Bajkál-tó és Kirgizia területérl.
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továbbá a még precizírozást igényl adatok az Altáj és Szibéria vidékére, a Tengeriuel-

lékre vonatkozóan, és a prekambrinm földtanával foglalkozó laboratórium adatai a Mami
(Szibéria) körzetre vonatkozóan.

Radiológiai szempontból az errevonatkozó adatok nem mindig megbizhatóak
azért, mert a meghatározások száma nem kielégit, azonban elég megbizhatóak ahhoz,

hogy a korkérdéseket elzetes vizsgálatnak vethessék alá a meglev földtani adatok
értelmében. Az eredmények a szovjet földtani kortáblázat megszerkesztésének alapjául

szolgálnak.
Nagyjelentség, hogy a további munka milyen irányban fog haladni. A szovjet

földtani kortáblázat számára már összegyltek adatok a legrégibb képzdményektl
kezdve. Ez elssorban azt jelenti, hogy az adatokat radiológiai szempontból is ellenrizni

kell, ami csak akkor lehetséges, ha minél több ásvány áll rendelkezésre, a kormeghatározás
különböz módszerei számára és azok eredményeinek összehasonlitására. Egyelre a
kormeghatározásra alkalmas ásványok száma még igen korlátozott. vSajnos, sokan
használnak fel kormeghatározásra ásványokat kell ellenrzés nélkül. így az ólom-
módszerrel történ meghatározáshoz aligha alkalmasak az ortit, szfen, cirkon ásványok,
mert ezeket még nem elég behatóan tanulmányozták. Ezeknek az ásványoknak alapján
nyert eredmények, akár egyeznek, akár nem a földtani fogalmakkal, egyformán nem
megbízhatóak. A kormeghatározás céljára legmegfelelbb ásványok Karélía j^rekambriumi
képzdményeinek ásványai. A prekambrimni képzdmények kormeghatározása azért is

érdekes, mert a földtani tagolás a flóra és fauna hiányában igen hiányos.
\dszont ezek a megliatározások feltétlenül szükségesek a kortáblázat alsó kor-

határának megállapításához. Nagyon korlátolt azoknak az ásványoknak a száma, amelyek
korát a hélium-módszerrel lehet megállapítani, azonban ezek is részletes vizsgálatot

igényelnek, mivel ugyanaz az ásvány — különböz viszonyoktól függen — lehet alkal-

mas vagy alkalmatlan is. Még azok az ásványok sincsenek végleg megvizsgálva, amelyek
az argon-módszerrel való kormeghatározásra alkalmasak, bár a legtöbb esetben a csil-

lámok erre a legalkalmasabbak. A fiatal földtani képzdmények korának argonmódszer
meghatározására többnyire a káliumföldpátok és a gránitok alkalmasak. Az alkalmas
ásványok kiválasztásával kapcsolatos vizsgálatokat folytatni kell, mivel minél nagyobb-
számii ásvány meghatározása biztosabb eredményeket ad a kzetek korára vonatkozóan.

A kutatás tárgyának kiválasztásától igen sok függ. Ezekben a körzetekben meg
kell találni a kormeghatározásra alkalmas kzeteket.

E téren nag}' munka vár a geológusokra. A Szovjetunió Tudományos Akadémiájá-
nak elnöksége határozatot hozott, amelyben kötelezi a geológusokat a földtani kortáblázat
tervének kidolgozására.

Az ülésszak második feladata tehát a radiológiai és földtani vizsgálati adatok
összehasonlítására legalkalmasabb képzdmények és területrészek kiválasztása, a szovjet
földtani kortáblázat összeállítása céljából.

Az ülésszak harmadik feladata : módszertani kérdések megvitatása. A laborató-
rimuok a legnagyobb figyelmet az argon-módszerre fordították. Az argon-módszernél
mindenek eltt figyelembe kell venni A m i r h a n o v H. I. és G u r v i c s I. G. eredeti
munkáját a tömegspektrométer alkalmazásáról, az argontartalom és izotóp összetétel
meghatározására. Nincs elrehaladás a káliuninieghatározás módszerének kidolgozásában.
A legtöbb laboratóriumban a szokásos, régen ismert kémiai módszereket alkalmazzák.

A bizottság megbízásából megvitatták a káliummeghatározás ismert módszereit.
Ennek eredményeképpen a spektrálmódszer került eltérbe spektrális lángfotométerrel,
mint a káliummeghatározás leggyorsabb és legjjiegbízhatóbb módszere.

Az ólommódszer kidolgozásánál különös figyelmet kell fordítani a tömegspektro-
méteres módszer fokozott érzékenységére az ólom izotóp-összetételének meghatározásánál.
Feltétlenül szükséges az ólom kiválasztására szolgáló módszer további tökéletesítése is.

A tömegspektronietriával kapcsolatos munka ersen visszamaradt
;
ezen a téren tehát

fokozni kell a kutatásokat. A kormeghatározással foglalkozó legtöbb laboratóriimiban
van már tömegspektrométer, tehát bekapcsolódhat az ilyeniranytí munkába.

Az ólom kiválasztási módszerének tökéletesítésével foglalkozik a RíAN
(
S z t a r i k

I. E. laboratóriuma) és a GEOHI
(
V i n o g r a d o v A. P. laboratóriuma).

Figyelmet kell fordítani Borovszkij I. B. eredeti röntgen-spektrális mód-
szerének továbbfejlesztésére, amellyel az ólom uránhoz és tóriumhoz való viszonyát
határozza meg. Ez a módszer ma még nem mindig pontos, mert az ólomtartalmat az
izotópösszetétel meghatározása nélkül vizsgálja. Ennek alkalmazása a tömeges kor-
meghatározásoknál az ólommódszer új lehetségeit nyitja meg. A módszer tökéletesítésével
lehetvé válik annak társítása a tömegspektrográfiával.

6 *
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A héliuimiiódszerrel csak a RIAN-ban folynak miuikálatok és ott is csak korlátol-
tan. A liéliununódszer csaknem feledésbe ment. Ez kapcsolatban van a sokkal joblj a
kilátásokat adó argonniódszerrel. Sok esetben azonban a héliuniniódszer érdekes lehet
és ezért folytatni kell a kutatásokat. I

A stroncimnmódszer még nem nagyon fejlett. A vSzovjetunióban ezt a módszert *
alkalmazta B u r k s z e r, azonban az izotópösszetétel meghatározása nélkül is alkal-

mazták Ukrajna kzeteinek kormeghatározására. Az Egyesült Államokban a stroncium-
módszerrel kapcsolatos munkálatok jól fejldnek és nagy fontosságot tulajdonítanak az
erechnényeknek. Ezt a módszert még tanulmányozni kell, mert az értékek rendszerint 7

nagyobbak, mint az ólommódszerrel kapott eredmények. Valószímileg ez kapcsolatos
a rubidium bomlási konstansainak nem eléggé pontos meghatározásával. "

A fiatal képzdmények meghatározási módszereivel kapcsolatban meg kell

említeni C s e r d i n c e v V. munkálatait az aktinium-rádiíunmódszer és a tórium
izotópjai tekintetében, bár az eredmények vitathatók és további kutatásokat igényelnek.

A külföldön nagyon elterjedt karbonmódszer a Szovjetunióban még nem 'eléggé

elfogadott, most szervezik a megfelel laboratóriumot Eeningrádban

.

A különböz laljoratóriumok munkájának összehasonlító ellenrzése céljából
ellenrz próbákat küldtünk négy laboratórium részére : 1 . Az Ukrán Tudományos
Akadémia Földtani Intézete (B u r k s z e r laljoratóriuma) ; 2. RIAK (S z t a r i k
laboratóriuma)

; 3. ^z. Tud. Ak. Prekambrium Laboratóriuma : 4. VSZEGEI
(Poleva laboratórimna).

Az elemzési anyag kiválasztása azonban nem történt kell gondossággal. Ezért
az ellenrzést meg kell ismételni az elkövetett hibák figyelembevételével. E célból a
jelen ülésszak Bizottságot választ az anyag ellenrzése céljából. A hibák ellenére az
összehasonlításra alkalmas eredmények kitnen egyeztek.

Nem kevésbé fontos a módszertani vizsgálatokból adódó eredmények kiértékelése,

különösen az ólommódszer és a fiatal képzdmények meghatározására alkalmas mód-
szerek szempontjából. A RIAX-ban egyes radioaktív elemekre elnanációs vizsgálatok
folynak. A fiatal képzdményekkel kapcsolatos módszertani munkálatok a Kazak
Állami egyetemen folynak C s e r d i n c e v vezetésével. A radioelemek migráció-
jának kérdése igen lényeges az eredmények megértése szempontjából és ezért komoly
figy^elmet érdemel. Ugyanez a helyzet az argon és kálium migrációjával kapcsolatban az
argonmódszer sikeres alkalmazása céljából ;

eddig ennek a módszernek a konstansaival
elegend kísérleti bizonyíték nélkül dolgoztak.

Nem elég az ásványok és kzetek alkalmazhatóságát vizsgálni az argonmódszer-
rel való kormeghatározás szempontjából, rendszeres munkát kell végezni abban az

irányban, hogy a nyert eredménj’ek mennyiben függnek a vett minta települési viszo-

nyaitól. Ilj^eii munkálatokat kezdett a RJAN a Szovjetunió egyik körzetére vonatkozóan
(Kirgizia). Remélnünk kell, hog}'' a különböz körzetekben folytatott munkálatok
lehetvé teszik az eredmények megbízható kiértékelését.

A beszámoló szerint a kormeghatározásra vonatkozó munkálatok általában

megfelelen haladnak. Eeningrádban állandó tanfolyamot szerveztek a kormeghatározás-
sal kapcsolatban. Évrl-évte több geológus kapcsolódik be a kormeghatározás mimká-
jába, melyet az egyetemi hallgatóság különböz tudományágakban is idszernek
és szükségesnek tart. Reméljük, hogy a munkálatok jól fejldnek tovább és így lehetvé
válik, hogy a geokronológiát szilárd alapokra helyezzük és a földtan bonyolult elméleti

és gyakorlati kérdéseit megoldjuk. R.

Az üledékes kzetek vizsgálatának módszerei. — (Két kötet.) (Metodi izucsenyija osza-

docsnih porod.) Moszkva 1957. (610 -|- 563 oldal)

A S z t r a h o V akadémikus vezetése alatt álló szerkeszt kollektíva az üledék-

földtani vizsgálatok minden ágára kiterjed kézikönyv összeállítását tzte ki célul rnaga

elé. E célt el is érték és egy olyan átfogó mvet állítottak Össze, mely a maga nemében
nemzetközi viszonylatban is egyedül áll. A munka magas szakmai színvonalát azzal

biztosították, hogy minden egyes vizsgálati módszert az evvel foglalkozó legkiválóbb

szakemberek ismertetik. Az egyes fejezetek összehangolását egységes üledékföldtani

vonalvezetését pedig .S z t r a h o v akadémikus biztosította. X munka hat részre

oszlik.

Az els rész az üledékes kzetek és üledékes eredet ásványi nyersanyagok hely-

színi felismerésével és meghatározásával foglalkozik.
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A második, igenb rész a laboratóriumi ásvány-kzettani vizsgálatokat ismerteti.

Megtaláljuk itt a vékonycsiszolati és mikromineralógiai módszerek részletes leírását.

Kiönösen értékes ennek a fejezetnek az a része, mely a karbonátos kzetek vékonj--

csiszolatainak kromatológiai meghatározásával foglalkozik. E módszer alkalmazása
hazai karbonátos kzeteink vizsgálatánál is igen hasznos lehet. Lsinertetik a szerzk a
szokásos szemcseösszetételi vizsgálatokat, rövid áttekintést kapunk az agyagásványok
vizsgálati módszereirl. Külön fejezet foglalkozik a fbb kzetfizikai állandók (fajsúly,

térfogatsúly, hézagtérfogat, képlékenység) meghatározásával. Végül a vizsgálati ered-
mények statisztikus kiértékelésére kapunk iitmutatást.

harmadik rész az üledékes kzetek kémiai vizsgálatával foglalkozik . A klasszikus

kémiai módszereken kívül nagy figyelmet szenteltek a szerzk a korszer, gyors kémiai
módszereknek. Külön fejezet foglalkozik a polarográfiai és spektrálanalitikai módszerek
alkahnazásának lehetségeivel. Egészen iíjszer ebben a részben a kzetek redoxpoten-
ciáljával (Eli) és hidrogénion-koncentrációjával {pii) foglalkozó fejezet. Végül S z t r a-

h o V akadémikus a kémiai vizsgálati adatok üledékföldtani felhasználásának módjairól
ad nagyvonali! összefoglalást.

A negyedik részben az egyes üledékes kzetfajták speciális vizsgálati módszereit
ismertetik, különös tekintettel a hasznosítható ásványi nyersanyagokra.

Az ötödik rész az üledékes fáciesek vizsgálatának bonyolult problémakörét
tekinti át.

A hatodik, utolsó rész az ásyány-kzettani, illetleg geokémiai adatok alapján
történ rétegtani korreláció lehetségeivel foglalkozik. Ez a rész hazai szempontból is

igen fontos egyes smaradvány mentes rétegösszleteink párhuzamosítása szempontjából.
A világos, egyszer nyelvezettel megírt munkát számos ábra, diagram és fénykép-

felvétel teszi még érthetbbé. IMindkét kötet végén táblákba összefoglalt fénykép és

rajzanyag szemlélteti a szövegrész leírását.

Bárdoss}'

Az üledékközettan kézikönyve. (Két kötet.) (Szpravocsnoje rukovod.sztvo po petro-
grafiji oszadocsnih porcd). Moszkva 1958. (485 -f- 519 oldal)

A T a t a V s z k í j
professzor és szerzi kollektívája által összeállított kézikönyv

szorosan kapcsolódik a Sztrahov akadémikus vezetése alatt összeállított módszer-
tani kézikönyvhöz. (Az üledékes kzetek vizsgálatának módszerei).

A vizsgálati módszerek ismeretében, az azok által szolgáltatott adatokra építve,

áttekintést kapunk az üledékes kzetek teljes családjáról. A könyv szerzi a szovjet és

a külföldi .szakirodalom szinte teljes felhasználásával, kritikai szemlélettel értékelték

ki az üledékes kzetekre vonatkozó ismereteket, megállapításokat.
A kézikönyv els kötete az üledékes kzetekre vonatkozó általános kérdésekkel

foglalkozik. Igen alaposan, kritikailag tárgyalja az üledékes kzetek osztál}^ozúsának
még ma is sokat vitatott, ellentmondásokkal teli kérdéskomplexumát. Ezután a kzet-
mállás, a szállítás és az üledékképzdés földtani folyamatait tárgyalja. Külön fejezet

foglalkozik a kzettéválás kérdéseivel. Ezután áttekinti az üledékes kzetek szöveti
jellegeit és fbb fizikai sajátságait. Számos táblázatban áttekinthet formában foglalja

össze a Szovjetunió fbb üledékes kzetfajtáinak kzetfizikai állandóit.

A gyakorlati nyersanyagkutatás céljait szolgálja a következ fejezet, mely az
üledékes kzetek fúrólyukban történ geofizikai vizsgálatával foglalkozik.

-A. kötet legterjedelniesebl) fejezete az üledékes kzetekben elforduló ásványokat
írja le. Különösen jó a fejezet agyagásványokkal foglalkozó része, mely a legkorszerbb
vizsgálati módszerek eredményeinek felhasználásával készült.

Végül a kzetalkotó mennyiségben elforduló smaradványok ásványtani jelle-

geivel foglalkozik.

A második kötet teljes egészében rendszeres, leíró üledékkzettan. Az egyes
kzetfajták leírását igen sok ábra, diagram, táblázat és a kötet végén fényképtáblák
sorozata egészíti ki. A kzetfajták vegyi összetételét számos elemzés mutatja be.

A leírások elssorban a Szovjetunióban található üledékes kzetekre vonatkoznak,
de minden egyes esetben a fbb külföldi képzdményekre is utalás történik.

-A. hatalmas ismeretanyagot magában foglaló kézikönyv hazai szem]Dontból is

igen hasznos. A hiányzó magyarnyelv üledékes kzettani kézikönyv megjelenéséig
ugyanis komoly segítséget nyújthat a magyar geológusoknak üledékes kzettani kérdé-
sek helyes elbírálásában és megoldásában. B á r d o s s y
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G 0 r s k 0 V, G. P. és J a k u s o v a, A. F. : Általános földtan. (Obscsája geologija).
Izdatyeljsztvo Moszkovszkovo Univerzitéta, 1957.

A könyv a földtan és segédtudományai alapelveivel, els és második félévi egyetemi
hallgatók anyagával foglalkozik. Az elmúlt évtizedben több hasonló tárgyú tankönyv
jelent meg a Szovjetunióban. Azonban ezek nagy példányszámuk ellenére hamar el-

fogytak és Így a hallgatók számára többé nem beszerezhetk. Ez tette indokolttá ennek
az új tankönyvnek kiadását, melyet a szerzk egyetemi eladásaik anyagából állítottak
össze.

A könyv három f részre oszlik. Az els részben a szükséges alapfogalmakkal
ismerkedik meg az olvasó. Néhány oldalra összefoglalva rendkívül tömör és mégis könnyen
érthet áttekintést kapmik a kristálytan, az ásványtan és a kzettan elemeirl. Ezután
a geokronológia ismertetésére kerül sor, bemutatva a földtani korbeosztást és a földtör-
téneti idszámítás különböz módszereit.

A második rész a küls erk tevékenységével foglalkozik. A szokásos sorrendben
tárgyalja elbb a kzetmállás folyamatát, majd a szél, a folyóvíz, a jég és a tenger imm-
káját. Ennek a résznek egyik legjobban megírt fejezete a kzetmállás. A legkorszerbb
eredmények felhasználásával ismertetik a vegyi mállás folyamatait, figyelembe véve a
mállás és a talajképzdés szoros kapcsolatát. Az egyes talajzónák kialakulását a klasszikus
orosz és ukrajnai példákon mutatják be. Fig}-elemre méltó a felszíni vizek földtani
szerepével foglalkozó fejezetben a talajerózióval és az ellene való védekezéssel foglalkozó
rész.

A könyv harmadik része a bels erk tevékenységével foglalkozik. Ismerteti a
töréses és gyrt formákat. Foglalkozik a földrengésekkel, majd a magmatizmus folya:na-
taival. Ezután a föld bels felépítésérl lev ismereteket tekinti át a legújabb geofizikai
vizsgálatok eredményei alapján. Igen érdekes a Föld keletkezésével és a geotektonika
általános kérdéseivel, a hegységképz erk forrásával foglalkozó fejezet.

\"égül befejezésként rövid tudománytörténeti áttekintést nyújt, elssorban az
orosz és szovjet geológusok munkásságáról.

A szerzk dicséretére válik a könyv logikus szerkezeti felépítése, egyszer, világos
stílusa. Hiányzik azonban a nálunk bevezetett logikus földtani gondolkozásra vezet
szemlélet.

A könyvet számos igen jó rajz és szelvény teszi a hallgató számára szemléletessé.
Gazdag és jól összeállított a fényképanyag is. Nem hagjdiatjuk viszont szó nélkül a
fényképnyomatok feltnen gyenge voltát.

B á r d o s s 5
'

M e r k 1 i n, R. L. és N e v e s s z k a j a, L. A. : A Nyugat-Kazahszlán és Turkménia
miocén kagylóinak határozókönyve. A Szu. Tud. Ak. Paleont. Int. munkái,
LIX. köt. Moszkva, 1956. 115. old. , 32 tábla, 36 szövegközti rajz.

Bevezetésül a szerzk megadják a használt terminológia részletes és betrendes
magyarázatát. Majd röviden ismertetik a vizsgált terület miocénjének liiosztratigráfiáját,

táblázatba foglalva az egj^es fajoknak szintek szerinti elfordulását. Ez után következik
a genuszig terjed határozókulcs, a ma él állat- és növényhatározók ismert dichtomikus
módszere szerint felépítve. A könyv zömét (80 oldal) a genuszok rendszertani sorrendben
való leírása alkotja. IVIegadják a genusz jellemzését, s utána rész-határozókulcsot a
fajokig, esetleg alfajokig terjeden. Ezeknél is rövid leírást találunk és az ábrákra, illetve

a táblák fényképeire való utalást. Befejezésül irodalomjegyzéket adnak
;
elssorban

szoajet, majd klasszikus nyugati munkákat sorolnak fel. Magyar vonatkozásban egyedül
a Cehovic — Hano ,,Oncophorás rétegek a salgótarjáni kszénniedencében”
(Föld. Közi. 1954. 4. fz.) szerepel benne. Figyelemre és követésre méltó, hogy mindenm után 2—3 sorban jellemzi, hogy milyen jelleg és mennyire, mire használható.

A könyv igen használható
;
kívánatos lenne, hogy hazai viszonylatban is készüljön

ilyen rendszeres és jó ábraanyagii gyakorlati határozó munka. ifj. Dudich

S e r e m e t a, V. G. : Kárpát-Ukrajna pannóniai üledékeinek rétegtana Ostracoda
fauna alapján. (Disszertáció, Lvov 1958)

Kárpát-Ukrajna pannóniai üledékei két alenieletre tagolhatók. Mindkét alemeleten
belül kisebb egységek, jellemz Ostracoda társulások szerinti szintek különböztethetk
meg. Sere méta az alsópamióniai alemeletbeii alsó-, középs- és felsszintet külön-
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böztet meg, amelyek teljesen megfelelnek P o k o r n y (1945) Bécsi medencebeli alsó-

pannóniai szintjeinek. A továbbiakban különösen hangsúlyozza azt a nagy hasonlóságot,

amelyet Kárpát-Ukrajna felspannóniai alemeletének alsó szintje és a Bécsi medence
..Congeria subglobosás rétegeinek bazális szintje” mutat az Ostracoda társulások össze-

tétele tekintetében. A Kárpátokon belüli medencék összehasonlitásából megállapítható,

hogy a Bécsi medencében és a Magyar medencében, valamint a Magyar medence észak-

keleti peremét képez Kárpát-Ukrajnában a pannon alsó alemelete hasonló. A Bécsi

medence középs- és felspannonja pedig megfelel a Magyar medence és Kárpát-Ukrajna
felspannóniai alemeletének. A Pontus-Káspi területtel való összehasonlítás során arra

a megállapításra jutott, hogy a pannóniai emeletnek a faunisztikailag jellemzett középs-
szarmata és a levantei emelet közötti rétegtani helyzete, valamint egyes közös Ostracoda

formák jelenléte Kárpát-Ukrajna felspannóniai üledékeiben és a Pontusi-Káspi terület

pontnsi üledékeiben azt bizonyítja, hogy a pannóniai emelet a középszarmata egy részé-

nek és a felsszarmatának (meotiszi, pontnsi és kimmériai alemelet) felel meg a Pontus-
Káspi területen.

Kárpát-Ukrajnában a pannóniai emelet fölött a levantei emelet különíthet el

újabb süllyedéssel alakult sekélyviz medencével. Errl tanúskodik a barnakszén
tartalom és a pannóniaitól eltér Ostracoda fauna. A tarkaszín agyag és kavics összlete,

amely a felspliocén és még régebbi képzdményeket fedi, nyilvánvalóan már a pleisz-

tocénhez tartozik. Széles

G i V u 1 e s c u, R.: Flóra pliocená de la Cornitel: (Pliocén flóra Cornitel-rl) Biblioteca

de Geologie si Paleontologie III.

A dolgozat a környék általános ismertetésével kezddik, közöl térképet, földtani

szelvényt, s a feltárásról fényképet. Ezután a rendszertani rész következik, a fajok
részletes leírása, majd a következtetések, a flóra kiértékelése különböz szempontok
szerint, táblázatokkal.

A flóra meglehetsen gazdag, közel száz fajból áll. Az egyik táblázat feltünteti

a fajok legközelebbi él rokonát és annak földrajzi elterjedését. A második táblázatban
a fajok egyéb romániai elfordulásait találjuk, a harmadikban jelöli, hogy a fajok közül
melyik található Nyugat- és Délkelet-Európában.

Végezetül a rajzokkal, fényképekkel és az irodalmi jegyzékkel zárul a dolgozat.
Cornitel Nagyvárad környékén van, velünk közel azonos földrajzi szélesség.

Mégis a flóralista tartalmaz olyan melegkedvel fajokat, amelyek a magyarországi
szarmata flórákból már hiányoznak -(PodogoMnow knorri). Ez annál feltnbb, mert
tlünk keletebbre az éghajlat kontinentálisabb kell legyen. A fajok közt kevés a helybeli
rokonságú, annál több az észak-amerikai és távolkeleti. Gazdag trópusi fajokban is.

Kovács É

.

Ilié, M. . Muntii Apuseni. (Az Apusén hegvség.) Tudományos könyvkiadó. Btcare.st,

1957.

Igen értékes korszer feldolgozását kapjitk annak a területnek, amely tulajdon-
képp a Maros és Szamos közén elterül hegységet foglalja magában. Igen jó megvilágítás-
ban rajzolja meg a hegycsoportnak a helyzetét a Kárpáti zónában. Földrajzi áttekintés
és a régi, valamint a jelenlegi földtani jelenségek teszik szemléletessé a terület képét.
Az elzetes tájékoztatót a terület kutatási története egészíti ki. Külön fejezetekben tár-

gyalja a központi részt (Gyalui havasok, Bihar, Kodru-Moma, Királyerd), az Erdélyi
Érchegységet és az északi részt (Meszes, Bükk, Réz, Eápos, Preluka).

Gyakorlati célt szolgálnak a fémbányászatról szóló fejezetek. Még röviden a
kbányákat és ásványvizeket említi meg. Igen találóan rajzolja meg a terület kifejl-
désének történetét. A sok eredeti tektonikai vázlat jelents érték. B á n v a i

C i 0 c i r d e 1, R. : Hidrogeologie (Hidrogeológia). Technikai kiadó, Bukarest, 1957.

Nehezen jelennek meg a hidrogeológiai összefoglaló munkák, amelyek az irodalom-
ban megjelent rengeteg részletkutatási adatot szisztematikusan kézikönyv alakjában
foglalnák össze. A nehézségeket fokozza az a tág kapcsolat, amely nemcsak a többi
tudományokkal, hanem a gyakorlati élettel is lépten nyomon mutatkozik s ez egy olyan
általános összefoglalást, amilyet elgondohmk, szinte kizár, mert a feldolgozó szerint
egyik vagy másik irányban nem kerülhet el az eltolódás. Ez látszik a rendkívül ügyesen
megírt könyvbl is, amelynek inkább ,,Hidrológia” volna az igazi címe.
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Az els fejezete a társtudományok közti helyzetét határozza meg. Egyes fejezetei:
Víz a természetben, a kzetekben való viselkedése, szétoszlása és keringése a földfelszín
alatt, bányákból kiöml víz. ásványvizek (elég röviden !). A források védterületének
meghatározása egészségügyi szempontból. Hidrológiai térképezés. Igen b irodalmi
tájékoztató, valamint részletes tárg3’mutató egészítik ki a munkát.

Bányai

Butterlin, J.:A propos de l’origine des bauxites des régions tropicales calcaires
(A trópusi mászkövek bauxitjainak eredetérl). C. R. somm. des séances de la
vSociété Géologique de Francé, Paris, 1958, nos 5—6, pp. 121— 123

A szilikátos kzetekben lev vörösföld és a velük rokon képzdés bauxit kelet-
kezésére nézve általánosan elfogadott nézet az, hog}' a vörcjsföld a szilikátos kzet el-
niállásának terméke

;
a mészköveken található vörösföldnek a mészkvel való genetikus

kapcsolatáról azonban a nézetek eltérk. Régebben a vörösföldet a mészk mállási
maradván\*ának tekintették, újabban mindinkább terjed az a nézet, hog}^ a vörösföld
és a mészk közt nincs genetikai összefüggés. A Földközi tenger körnx-ékének terra
rosszájáról a d á s z E. fejtette ki legutóbb igen meggyzen azt a felfogást, hogy a
terra rossza elfordulások eg3’kori bauxittelepek szétteregetett foszlányai (Acta Geolo-
gica 4. köt. 2. fz. 1956.)

Butterlin Haiti szigetén és ^Mexikóban végzett megfig3'elései alapján arra
a következtetésre jut, hog5* a ferralitos vörösföld és a bairxit pedogenezis vitján is kelet-
kezhetik bizon3’os típusú mészkövekbl. Haiti szigetén vörös ferrallitos talajok me-
lyek közül egyeseket mint bauxitot értékesítenek— találhatók eocén, ritkábban oHgocén
korú tömött, legtöbbször kristályos, néha ersen törmelékes, madreporás vag3.’ molluszkás
mészk területben. iVEg ott, ahol krétás mészkövek, rendesen kovás gumókkal bukkannak
ki, csak a rendzina csoportba tartozó fekete földek láthatók.

Hasonló jelenséget fig3'elt meg Butterlin a mexikóbeli Jucatan félszigeten
is. A terület altalaja, a félsziget DX3*-i részében lágy krétás kzetekbl és ag3*agos mész-
kövekbl áll, míg a félsziget közepén törmelékes és tömött, kristál3’os. madroporás és
molluszkás mészkövek uralkodnak. A félsziget DXy-i részében fképpen rendzina csoport-
beli fekete földek láthatók, kivéve ott, ahol a fiatalabb kristáhms mészköveket meg-
kímélte az erózió, itt vörös ferrallitos talajok vannak. A terület középs részében úg3

'-

szólván csak vörös ferrallitos talajok találliatók. Az egész területet trópusi serd borítja-
és a két öv közt semmilyen éghajlati különbség sem észlelhet.

lMegfig3’eléseibl Butterlin arra a következtetésre jut, hogy a bairxitok
látszólag ott vannak, ahol a partok közelében vagy záton3mkra képzdött mészkövek
fordulnak el, vagyis otyan övezetekben, ahol a kontinentális eredet tisztátalanságok
a legkönnyebben ülepednek le, s felveti azt a kérdést, hogy ha néha bauxitot tisztább
mészköveken is találunk, ez nem azért van-e, mert a foh’amat ezen a szinten meglassult

.

álegjeg3'zi még, hogy a bauxit-mászk érintkezések körvonalai olyan szabá^úalanok,
hog3

* azok nem lehetnek egykori kontinentális eróziós felszínek. Ezek n3'ílvánvalóan
pedogenetikus mállási felszínek. Mindemellett kis kiterjedés elszállítás a bauxitokát
a méE’^ebben fekv övékben koncentrálta, különösen a karsztos dolinák mélyedéseiben.

Ballenegger

C h a V a n, A. et C a i 1 1 e u x, A. : Détermination pratique des fossiles (smaradván3’ok
praktikus meghatározása) Paris, 1957. 387 oldal, 586 ábra.

Szerzk mvüket ,,eg3*általán nem specializálódott” személyeknek szánják s az
elszóban hangsúlyozzák, hogy ilyenekkel 75%-os eredménny^el ki is próbálták. Az els
részben határozókulcsokat adnak, eg3’ általánosat, majd 19 részlegeset. Ezek az slén3 -

tani rendszertl teljesen függetlenül haladnak, tisztán alaki jellegek szerint, iigyhog3* pl.

Favosites és Pentacrinus, Sequoia és Paradoxides egymás mellékerülnek. A második rész-

ben, rendszertani sorrendben rövid leírást adnak a genuszokról, földtörténeti elterjedt-

ségüket is megemlítve. A harmadik részben ABC rendben vannak felsorolva a genuszok.
A könyv, kitn ábraanyaga ellenére is, legalábbis mag3mr viszonylatban, aligha

válik be, hiszen aki nálunk smaradványok meghatározásával foglalkozik és franciául

tud, annak nem igen lesz arra szüksége, hog3
' ih'en jelleg táblázatok segítségével

próbáljon geiiuszra meghatározni valameh' maradváin-t. ifj Dudich
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S c h 0 e 11 e r, H. ; Géochimie des eaux souterraines
;
Application aux eaux des gisements

de pétrole (A földalatti vizek geokémiája, tekintettel a kolajtelepek vizeire).

A Revue de rinstitut Frangais du Pétrole et Annales des Conibustibles T/iquides

cikkei alapján. Société des Éditions Teclmiques 1956. 213. oldal.

A felszín alatti vizek kémiai tulajdonságaival foglalkozó monográfia nagyon sok
ismert adaton kívül, sok új érdekes ismeretanyagot is tartalmaz. Újszer a szerz szem-
lélete, mellyel tárgyát egységes egészbe foglalja.

A könyv vezérfonala az az alaptétel, mely szerint a földtani rétegekben lev víz

a környez kzettel fizikai dinamikai és kémiai egyensúlyra törekszik. Az egyensúlyra
való törekvést részletesen tárgyalja az I. fejezet, ahol az oldás, kicsapódás, kémiai agresz-

szió, ionkicseréldés, koncentrációváltozás és redox-folyamatok lefolyásáról és a víz

összetételére való hatásáról ad szemléletes képet.
A II. és III. fejezetben a kolajtelepek vizeit részletezi és megállapítja, hogy

melyek azok a kémiai jellemvonások, melyek alapján a víz összetételébl kolaj jelen-

létére lehet következtetni. Véleménye szerint biztos jelek kizárólag a kolajban található,

vízben oldódó szerves vegyületek (propán, bután, pentán, etilen, propilén, zsírsavak,

nafténsav, kinolin, fenol, szulfonsav). Sajnos, éppen ezeknek a kimutatására elég kevés
gondot fordítanak. Fmiek egyik oka az, hogy különösen a bonyolultabb szerves vegyü-
leteknek még a minségi meghatározása is igen bonyolult.

Kedvez jeleknek foghatók fel, bár nemcsak kolajtelepekkel kapcsolatban
léphetnek fel, a metán, kénhidrogén, ammónia jelenléte, egyáltalán a víz ersen redukált
jellege ; a szulfátok hiánya, vagy szokatlanul kis konfcentrációja, a szabad oxigén hiánya
és a hélium, jód, hróm, kálium, vanádium, nikkel, foszfor, rubidimn, uránium, rádium
elemek koncentrációja. Ezek a kémiai jellegek azonban kszéntelepekkel és bizonyos
magmás jelenségekkel kapcsolatos vizekben is megvannak.

A I\'. fejezetben a szerz a felszínalatti vizeknek az eddigiektl eltér lij rendsze-
rezését javasolja. Ez a rendszerezés azon alapszik, hogy a százalékos koncentráció helyett
az egyes elemeknek vagy ionoknak az oldhatalan maradékban való abszoli'it koncentrá-
cióját adja meg. A rendszer a nem-vegyész számára meglehetsen áttekinthetetlennek
tíínik. Az V. fejezetben amerikai, francia, magyar, lengyel, román és szovjet kolaj-
telepek vizeinek adatait tárg\mlja a fentemlített rendszer alapján. Feltn, hogy az itt

említett vizek közül a magyarországiak kis XaCl-tartalmúak. (Csökkentsósvízi jelleg ?)

A VI. fejezet a kolajtelepek vizeinek felismerésérl szól. A kolajjal kapcsolódó
vizeket a nagyon tömény, normális rétegvizekkel és a kszéntelepekkel érintkez vizekkel
a legkönnyebb összetéveszteni, de az elbbiektl az aránylag nagy szulfáttartalom, az
utóbbiaktól (a kszénképzdés nem-tengeri jellegére való tekintettel) a kis NaCl-tartalom
alapján elkülöníthetk.

Ez a fejezet foglalkozik a kolajtelepek alatt, mellett és felett elhelyezked vizek
kémiai jellegeinek különbségeivel is.

A VII. és utolsó fejezet a kolajtelepekben és azok környezetében lev vizek
származását tárgyalja. Megállapítja, hogy bizonyos esetekben jogos az eredeti állapotban
megmaradt fosszilis (konnát, együtt keletkezett) víz feltételezése, a legtöbb esetben azon-
ban a felszínalatti vízáramlás többé-kevésbé módosítja a kolaj keletkezés tengervizének
sajátságait. Aránylag lassti áramlás esetén a felszínrl vagy vízszintes irányban nagyobb
távolságról érkez vizek igen nagymértékben hasonulnak a kolajtelep vizéhez, gyorsabb
áramlás esetén a hasonlóság kisebb mérték és ilyen esetben legjellemzbb kémiai
jellegként a szabad oxigén hiánya és a szirlfátok igen kis koncentrációja marad meg, a
többi kémiai jellegek elmosódnak.

Am igen nagy adatanyagot átfogó, egységes szintézist szolgáltat
;
alapmunkául,

kézikönyvül igen alkalmas. A nagyszánui táblázat, a vizek elemzésénél használatos kémiai
számítási eljárások elméletének rövid, de beható ismertetése ugyancsak igen hasznos.

Magyar vonatkozásban érdemes megemlíteni, hogy Telegdi-(Roth K.
a Földtani Közlöny 80. évfolyamában megjelent tanulmánya alapján igen sok magyar
vízelemzési adatot közöl

. Balkav

B e m m e 1 e n, R. W. van : Beitrag zr Geologie dér westlichen Gailtaler Alpen (Adatok
a nyugati Gailvölgyi Alpok földtani ismeretéhez). Jb. d. geol. Bundesanstalt,
Wien, 100 köt. 2. fz. 1957.

Az utrechti egyetem professzora a címben említett területet hallgatóival több
év térképezési gyakorlatai során vizsgálta. Eredményeik rétegtani és szerkezeti szem-
pontból is érdekesek.

V
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A Gailvölgyi Alpokban átalakult paleozóos üledékekre a „grödeni” homokk
,

települ, mely a Kami Alpok felspermi tengeri bellerophonos kifejldését mellzve, ‘

üledékfolytonossággal megy át a triász tengerelöntés kzeteibe. A permi homokk és
konglomerátum összlet kvarcporfirlencséket tartalmaz. Felismerhetjük a Gailvölgyi
Alpok és a Bálátonhegység perm idszaki kiemeltebb és a Kami Alpok és a Balatontól
délre elterül alaphegységpászta mélyebb helyzetének párhuzamát.

A szerz szerint a ,,grödeni homokk” és a ,,verrukáno” kifejldések rétegtani l

helyzete az Alpok különböz részein változó, ezért mindkét megnevezést elvetendnek
|

tartja, amit magyar vonatkozásban Vadász professzor régóta megállapitott és
j

tanit. Helyesebbnek látja idbeli megkötés nélkül a permotriász nagy üledékciklus
j

alaprétegeirl beszélni.
f

Szerkezetileg a Gailvölgy és a Drávavölgy területét a Mészalpok takaróinak
i

agyongyrt gyökérzónájának volt szokás tekinteni. B e m m e 1 e n értelmezése szerint
,

az itteni gozau áttolódási szakasz után a fiatal harmadidszakban árkos süllyedés ala-
kult ki, melyre kétoldalról ráfolytak a kiemelked Tauern és a Karavankák üledékes
rétegei. Fz a poszt-alsópannon ,,écouleinent” okozta volna a rendkívül bonyolult helyi
tektonizmust.

A szerkezeti viszonyoknak ez az értelmezése senunivel sem elképzelhetetlenebb,
mint a takarós értelmezés, de a szerz adós marad az elképzelés mozgásmechanikájának
részletesebb mikrotektonikai alátámasztásával. Ennek ellenére üdvözölni lehet ezt a
mvet, mert az ,,écoulement”-tektonika alkalmazásának az els, részletes te'repi meg-
figyelésekre támaszkodó kísérlete. B a 1 k a y

Schweighauser, J. : Mikropaláontologische und stratigraphische Untersuchungen
im Paleocaen und Eocaen des Vicentin (Norditalien) mit besonderer Berücksichti-
gung dér Discocyclinen und Asterocyclinen (Mikropaleontológiai és rétegtani
vizsgálatok a vicenzai paleocénben és eocénben). Schweiz. Fal. Anhandl. 70. 1953.

A jelents nnmka rétegtani és slénytani részre oszlik. A rétegtani részben a
vizsgált üledékek jellegzetességeit ismerteti. Itt kiemeli az ún. scaglia-fáciest, anummu-
liteszes és litotaniniumos mészkövet, niiliolinás mészkövet és az itt jelents bazalt-
területet. Részletesen ismerteti az egyes feltárásokat s vázlatos helyszinrajzot és pontos
szelvényeket mellékel hozzá. Az itt képviselt teljes eocén rétegsort .paleocén, iprézi,

lutéciai és priabonai emeletekre tagolja. Ezeknél közli a jellegzetes faimatársaságot.
A második részben az slénytani vonatkozások szerepelnek. Képet ad a Disco-

cydina és Asterocyclina genusz nevezéktan! bonyodalmairól. Ismerteti jó rajzok kiséreté-

ben a fontosabb alaktani kifejezéseket, majd sorraveszi a meghatározáshoz szükséges
rendszertani bélyegeket. Bár a küls és bels jellegeket egyaránt figyelembeveszi, a
bels jellegeknek (embrionális apparátus, periembrionális kamrák szerkezete és elrende-
zése) morfogenetikai alapon — helyesen — nagyobb jelentséget tulajdonit. Nagyon
érdekes fejezete a mmikának a Discocyclinák dimorfizmusát tárgyaló rész.

A leiró részben, az 1400 vékonycsiszolat segítségével meghatározott, 21 faj le-

írását adja. A leírást kitn ábrák és fényképek egészítik ki. Külön értékes része a le-

írásoknak a minden fajhoz fzött összehasonlító megjegyzés, mely élesen jelzi az egyes
fajok közti különbségeket. Kecskeméti

A Geological Society of America 1957-ben tartott ülésein elhangzott eladásokból Bull.

of Geol. Soc. of Am. ^"ol. 168. Nr. 12. 1957.

Álla n, W. Z. B. ; Ecology of recent planctonic foraminifera in oceanic water-
of the Western North Atlantic (Az Atlanti óceán ÉNy-i részében él plankton Foraminis
ferák ökológiája).

Az ersen változékony hmérséklet és sótartalmú Golf áramrendszerben 18

Foraminifera fajból 1 4 sokkal gyakoribb, mint az áramtól D-re vagy É-ra. Amelegvízked-
yel fajták egyedszáma a Sargasso tengertl D-felé, míg a hidegvízkedvelké attól

É-felé fokozatosan növekszik. 15 faj közül 11 egyedszáma ers évszakos ingadozást
mutatott (mérés: Bermudákon 1955 aug. és 1957 jan.). Egyes fajok nyáron, mások télen

érik el maximális egyedszániukat. Szerz felsorolja a ,,nyári” és ,,téli” fajokat.

R e X, R. W. —^ G o 1 d b e r g, E. D. t Ouartz content of pelagic sediments of

the North Pacific Óceán (Az Északi Csendes-óceán pelágikus üledékeinek kvarctartalma)

.

A Csendes-óceán É-i részének pelágikus üledékeit vizsgálva, szerzk azt tapasz-

talták, hogy az agyag kvarctartalma 1—20% között változik. A kvarcszemcsék jól
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osztályozottak, i^ralkodó szemcseméret 4— 16 mikron. (Az atmoszferikus por uralkodó
szemcseméretéhez hasonló.) A kvarcanyag zöme szerzk szerint eolikus, kisebb része

tengeráramlatok, vagy jéghegyek által szállított. Ezt látszik igazolni az a megfigyelé-
sük is, hogy a szárazföldtl távolodva a kvarctartalom növekszik. Egyéb megfigyelé-

seik szerint a negyedkori üledékek kvarctartalma magasabb, mint a harmadidszaki
rétegeké. Ezt a kvarcfelhalniozódás kedvezbb körülményeivel, vagy a higitó anyagok
(vulkáni por, fauna, stb.) kisebb szerepével magyarázzák.

P o o 1 e, E. G. : Paleo wind directions in laté paleozoic and early mesozoic
time on the Colorado Plateau as determined by cross-strata (Keresztrétegzettség segít-

ségével meghatározott s-szélirányok a Colorado Plateau kés paleozóos és kora-mezo-
zóos képzdményeiben)

.

A Colorado Plateau paleozóos és mezozóos összletében tengeri és fluviatilis kép-
zdmények váltakoznak eolikus keresztrétegzett homokkvel. A keresztrétegzettség

és a hullámfodrok statisztikus kiértékelésébl szerz az^ akkori fszélirányokra követ-
keztet. Véleménye szerint a homokk képzdésekor az É)-i félteke passzátszél-öve 10

—

20 fokkal északabbra lehetett, mint jelenleg. Trópikus snövénymaradványleletek is

hasonló eltolódásról tanúskodnak.
E w i n g, M. — Press, P'.: Régiónál measurements of crustal thickness

(Regionális kéregvastagság mérések).
Az 1957. évi szamoi (Sanioan) földrengés segítségével Észak-Amerika több pont-

ján meghatározták a kéregvastagságot. Éredmények : Sziklás Hegység területén
50—55 km, ,,Basin” és ,,Rangé” területen 40—50 km, a nyugat Great Plain-en 40—45
km, a középs Interior Plain-en 35 km, a Kanadai pajzson 35 km. Az adatokat, melye-
ket a Rayleigh hullámok fázissebességével határoztak meg, összehasonlították számos
helyi refrakciós méréseredménnyel.

K r y n i n e, P. D. : Dolomites (Dolomitok).
Szerz szerint az üledékes dolomit több mint 90%-a két módosulatban található :

1 . Primer dolomit, amely a tengervízbl közvetlenül kicsapódó, kezdetben meg nem szi-

lárdult, azonban szerkezetileg egységes, sárgásszürke, vagy krémszín, igen finom-
szem (5/<), vékonyan rétegzett (0,5 cm) üledék. 2. Szekunder dolomit : durvább, sötét-
szürke, fekete, szerves maradványokat tartalmazó, primer dolomit közbetelepülésekkel,
a meg nem szilárdult mészk korai szingenetikus dolomitosodása litján keletkezett.

A primer és szekunder dolomitok egy rétegsoron belül általában ciklikusan vált-
ják egymást.

Genetikailag egy-egy klasszikus ciklus, száraz éghajlaton, viszonylag mély normál
tengervízben kivált mészkvel kezddik, sekély, rendesnél nagyobb sótartalmú víz-

ben primer dolomit kiválással folytatódik, amely az alatta lev, még nem szilárd mész-
követ lefelé haladóan dolomitosítja : a kett között szekunder dolomit képzdik.

Nagy E.

R 0 g e r s, C. L. — C s e r n a, Z . — A m e z c u a, E. T.— U 1 1 o a, S. : Geológia General

y Depositos de Fosfatos dél Distrito de Concepcion dél Oro, Estados de Zacatecas
(A Zacatecas-beli aranyterület foszfát-üledékeinek földtana).

Instituto Nációnál para la Investigacion de Recursos Mhierales, Boletin 48, Mexico,
1957.

A mexikói foszfát-kutatás földtani eredményeit összefoglaló nionográfikus
leírás az ásványi nyersanyagok feltárását elsegíteni kívánó tavalyi kiadvány-sorozatban
jelent meg. A hatalmas munkában jelents részt kapott a magyar származású C s e r n a
Zoltán is.

A földtani kutatás mintegy 1300 km^-es területen összesen 3600 m vastag júra-
kréta-harmadidszaki rétegsorra terjedt ki. A rétegsor mészkbl, törmelékes üledékek-
bl, azonkívül ezek közé számos helyen benyomult granodioritos, dioritos, aplitos, aiide-
zit-dácit-riolitos tömzsökbl és dájkokból áll. A kontakt zónát réz, ólom, cink, arany
stb. érctelepek jelzik.

A terület meszes foszfát-üledékei tengeri eredetek. F ásványiüc a fluorapatit.
Az anyag apró szemcsék, gumók alakjában található a bezáró kzetben. Helyenként
smaradványok helyét tölti ki. A foszfát-rétegek vastagsága 1—20 m között változik.

Gazdaságilag hasznosíthatónak a Sierra vSanta' Rosa 2,15 m átlagvastagságii
telepe bizonyult. Megkülönböztettek egy gyengébb- és egy jobb minség anyagot.
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A jobb minség nyersanyagból (21,1% Pjüs-tartalommal, átlagban) a készletbecslés-
szerint mintegy 5 millió tonna, a gyengébbl (16,2 °^q P

2
O5 átlag érték) mintegy 13,5

millió tonna fejthet le.

A 130 oldalas összefoglaló munkát szelvények, feltárási és vékonycsiszolati
,

fényképfelvételek, vegyelemzések, színes térkép-mellékletek egészítik ki. A kutatók
munkamódszere, mindenre kiterjed és mégis röviden-összefoglaló közlési módja külön
figyelemre méltó. i

Végh
i

B ü r g 1, H.: Catalogo de las amonitas de Colombia. Parte I. Pulchelliidae. pp. 1—119,
28 tábla. Boletin Geologico, Tonio IV. No. 1. Bogotá, 1956.

Hazai neokom kutatásaink kiértékelésénél írjra felmerül a borealis— andoki kréta i

és egyéb sföldrajzi problémák kaj)csolatainak újravizsgálata. Szerz dolgozata részünkre
j

figyelemreméltó, mert a Pulchelliák családja kiértékeléses összehasonlításra elegend
mennyiségben szerepel hazai lelhelyeinken is. !

A kolumbiai kíéta A n» 7zoMz7es-félék közül a Pulchelliák jó megtartásuk és gyakori-
ságuk miatt alkalmasak a vizsgálatokra. B u c h óta már sokszor kerültek átvizsgá-
lásra Kolumbiában is az eredmények befejezettnek és véglegesnek azonban nem mond-
hatók.

B ü r g 1 609 példányt dolgozott fel, ez a tömeg négy, névszerint a Nicklesia,
Psilotissotia, Pulchellia és a Heinzia genuszokat képviseli 32 fajjal és 6 alfajjal (Ebbl
13 faj és 5 alfaj újnak bizonyult). A fajok fele (16 faj és alfaj) a Pulchellia nemzetségbl
való. Szerz szükségesnek tartotta hat új alnemzetség felállítását. A Heinzia genusz
7 faja és alfaja 3 szekcióra bontható, H y a 1 1 genuszainak névjdlésével.

A határozásoknál elssorban a ventrális peremet és köldökbséget lehetett
tekintetbe venni. Varratvonal, bordázat, díszítés a tiilspecializálódott egységeknél nem
vehetk dönten figyelembe. Ebben is sok a rokon vonás a hazai alakokkal. A legtöb
Pulchellia elválasztása a fiatal stádiumljan lehetséges, ugyanis a tapasztalat szerint a
felntt példányok növekedésük befejeztével eléggé egyveretek, egymáshoz nagyon
hasonlóak. Ez, az idskori ,,konvergencia” jelents adat a rokonság körének megálla-
pításánál.

A kolumbiai Pulchellidák kizárólag a barrémi emeletben találhatók, egyes
alfajokat a legalsó apti emeletben is sikerült kimutatni. A barrémi Pulchelliák a követ-
kez szintekbe oszthatók ;

Felsbarrémi ; nincs vagy nagyon kevés Pulchelliida

Középsbarrém i

Alsóbarrémi :

/ fels : 4. szubzóna Pulchelliával és Heinziával

I
alsó : 3. szubzóna Pulchelliával Heinzia nélkül

I fels : 2. szubzóna Nicklésiával,Nicklésiella és Semipulchelliával

I
alsó : 1 . szubzóna csak Nicklésiával

Röviden : az alsó barrémi Nicklésia-öv, a középs barrémi Pulchellia-ö\ néven is

szerepel. Az 1. és 4. alöv fajai Perutól egészen a Mediterrán vidékig elterjedtek. Ezzel
szemben úgy látszik a 2. és 3. alöv alakjai csaknem mind Kolumbiára korlátozódnak,
bár Triuidádból elkerült két, a kolumbiaiakkal ers rokonságban álló alak is. Ebbl azt

lehetne talán kiolvasni, hog}^ a családnak törzsfejldése a ,,kolumbiai” medence terü-

letén alakult.

Két fiatal Nicklésia bélyegeibl arra lehetett következtetni, hogy a család a

Desmoceratidák felé gyökereztethet.
A siniahéjú Nicklésiák valószínleg a család törzsformái. Fölteheten ebbl az

alakkörbl ágaztak ki elször a díszített Nicklésiák és valamivel késbben Psilotissotiák.

A Psilotissotiákkal egyidben megjelennek a szükköldök és konkáv perem Pul-

chelliák. Ezek a középs barrémibeii élik virágkorukat. A konkáv perem és szk-
köldök Heinziák Kolumbiában az emelet végén bukkannak fel. Ezek a mediterrán
vidéken ,,keletkeztek” és késbb terjedtek Kolumbiáig is, meglehetsen sekély víz-

hez alkalmazkodva. Ezek Kolumljiában a család számszerint is legjellemzbb képviseli.
A fels barrémi emeletben biztosan megállapított Pulchellia- Kolumbiából eddig

nem ismeretes, ennek ellenére az apti emelet alján szórványosan elkerül a Psilotissotia

chalmaái andina alfaj, mint legkésbbi hírmondója a már elbb kihalt famíliának.

N a g y I.
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tartott hieroglifák a Beloveza rétegekbl, Ny-Kárpátok) 265—270. o.

M i t u r a F. ; Inocérames du Crétacé sup. de Bachowice (Felskréta Inocera-
musok Bachowicérl) 273—296. o.

Regionalna Geológia Polski (Lengyel Földt. Társ. kiadv.)

III. köt. Sudety, Kraków 1957

Retrospektywna Bibliográfia Geologiczna Polski

I. köt. 1—2. rész, Warszawa 1957

Sbornik Ustr. Üst. Geol. Prafia
^

Sv. XIII. 1—2. szám 1956

H a V 1 i c e k V.^

—

S n a
j
d r M. ; The facial developmeiit cf the Ordovician

of the Barrandian (A barraiidi emelet (Ordovicium) fácies-kifejldésérl)
549—600. o.

Havlicek V.

—

S n a
j
d r ]M. : The stratigraphical order and the facies in

the Cambrian of the Brdy Mts. (A Brdy-hegység kambriumának réteg-
tani sorrendje és fáciese) 487—522. o.

B e h o u ji e k R. : Magnetismus und gravimetrische ITntersuchung in Mahren
(Mágnesség és graviméteres kutatás Morvaországban) 299—319. o.

Sbornik k osmdesátinám ak. F. Slavika (Cikkgyjtemény Slávik F. akadémikus 80-ik

születésnapja alkalmából) Praha 1957

Ö e c h V. : A contribution to the tectonics of NW-Bohemia (BNy-Csehország
tektonikája) 55—71.o.

H a V 1 e n a ; The petrography of the secondary allochtonous coal from the
Cretaceous sediments of the Inner Klippen Zone (Bels szirtöv krétakorú
üledékeibl származó másodlagos aUochton kszén kzettana) 1 13— 122. o.

Jirkovsky R.: The control of geological mapping by radioactive measuring
(Földtani térképezés ellenrzése radioaktív méréssel) 123— 132. o.

K o k t a J. : Beitrag zr Methodik dér Messung des Brechungsindexes (Adatok
a törésmutató mérésének módszeréhez) 159— 167. o.

K u t h a n IM. : The young Tertiary volcanism in the XE part^of CentraLSlovakia
(Fiatal harmadkorú vulkanizmus Középs-Szlovákia ÉK-i részén) 223-

—

241. o.

7 Földtani Közlönj'
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Geologicky Sbornik, Bratislava

VIII. köt. 2. szám 1957

Prof. Dr. D i m i t r i
j

Andrusov öüjáhrig (irodalomjegyzék)
iVI a h e 1 i\I. : Die Kerngebirge, ein spezifisches Merkmal dér Westkarpaten

(A maghegység, a Ny-i Kárpátok sajátos jellege) 180— 193. o.

vS V a g r o V s k y J. : Einige iieue miozáne Vertreter dér Familie Trochidac
(A Tvochidae család néhány új miocén képviselje) 204—225. o. 1

Bystricky J. ; Beitrag zr Kenntnis dér Diploporen dér Gemeriden-Trias
|j

(Diploporák a göniöri triászból) 226—241. o.
||M a t n 1 a M. : vSpuren des periglazialen Klimas in dér Region des Südfusses !

dér Kleinen Kárpátén (Periglaciális klimanyomok a Kis-Kárpátok déli
^

lábánál) 323—334. o. ;

Geologické Práce, Bratislava

44. köt. 1956

M a t u 1 a M. : Übersicht ingenieurgeologischer l'orschungsaufgaben im hydro-
energetischen Aufbaii (Mérnökgeológiai kntatómunkálatok a hidroenerge-
tikai építés során) 5—85. o.

45. köt. 1957

K a m e n i c k y J. : Die vSerpentinite, Diabase und glaukophanischen Gesteine
in dér Trias des Zips-Gömörer Erzgebirges (vSzerpentinit, diabáz és glauko-
fán kzetek a Zipsz-gömöri Érchegység triászában) 3— 108. o.

K a m e n i c k y L.—M a r k o v á M. : Petrographische Stndien dér Phyllit-

Diabas-vSerie in den Gemeriden (Kzettani tanulmányok a Gemeridák
fillit-diabáz összletében) 109— 185. o.

Ivanov M.—Kamenicky L. : Bemerknngeii zr Geologie und Petro-
graphie des Kristallinikums des Gebirges Mala Fatra (Földtani és kzet-
tani adatok a Kis Fátra kristályos magjához) 187—212. o.

Ivanov M. : Permischer á’ulkanismus im Zips-Gömörer Erzgebirge (Permi
vulkanizmus a Zipsz-gömöri Érchegységben) 213—240. o.

46. köt. 1957

A Csehszlovák Föld- és Ásványtani Társulat
Jubileumi Kongresszusának közleményei

1 1 a v s k y J. : Geologie dér Erzlagerstátten des Zips-Gömörer Erzgebirges

. (A Zipsz-Gömöri Érchegység érctelepeinek földtana) 51—95. o.

Máska M. ; tJber die vortertiáre Metallogenese dér Westkarpathen. besonders
des Zips-Gömörer Erzgebirges (A Ny-Kárpátok harmadkoreltti nietallo-

genezisérl, különös tekintettel a Zipsz-Gömöri Érchegvségre, Szlovákia)
96—106. o.

V a r c e k C. : Übersicht dér paragenetischen á’erháltnisse dér Erzlagerstátten

in Göinör [A gömöri érctelepek paragenetikai viszonyai) 107— 131. o.

B v s t r i c k y J. ; vStratigraphie dér Trias des vSlowakischen Karstes (A szlová-

kiai karszt triász rétegtana) 188—206. o.

vS e n e s J.—vSvagrovskv T : Neogen dér ( Istslowakei (K-Szlovákia neo-

génje) 217—280. o.

Salát J. : Petrochemie dér \ ulkanite des Presov-Tokajer (.lebirges (A Presov-

tokaji hegység vulkánitjainak j^etrokémiája) 328—352. o.

V
j
a 1 o V O. vS z. : Über die Entstehnng dér Menilitserie (A menilitösszlet kelet-

kezéséhez) 357—360. o.

V
j
a 1 o V O. vS z. ; Neogensedimente dér westlichen Teile dér F,SSR (A Szovjet-

unió nyugati részének neogén üledékei) 361 —382. o.

47. köt. 1957

ív e s k o B . : Geologie und Geomorphologie des nördlich von Presov liegenden

Gebietes, (ástslowakei (A Presovtól északra fekv terület geológiája és

geomorfológiája) 3—35. o.

Polák S. : Manganerze dér Kleinen Karpathen (A Kis-Kárpátok mangán-
ércei) 37—84. o.
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J a 11 á c e k J. : Hydrogeologie und (Teochemie dér jodliáltigeii Heihvasser-
quellen iiii Badeort Ciz und seiner Uingebung (Jódtartalmú gyógyvizek
liidrogeológiája és geokémiája Csíz fürd környékén

)
117— 155. o.

Zprávy 10, 1957

J a 11 á C e k J. : \'orláufiger Bericht über neue stratigraphische Erkenntnisse
im Oberpannon des iiinenalpinen Wiener Beckeiis (Elzetes jelentés a
bels-alpi Bécsi medence felspannon rétegtanának új adatairól) 5—48. o.

C e c li o V i c V. ; Zr Frage einer einheitlicheii Stratigrapliie des Xeogens
(Az egységes neogén rétegtan kérdéséhez) 49—65. o.

S é 11 e s J. : Mögliclikeiten von Kohlenlagerstáttenvorkonnnen im ostslowaki-
sclien Tertiár (\’'alószín kszénelfordulás a keletszlovákiai liarmadkori
rétegekben) 66—81. o.

vS 1 á v i k j.—P o 1 á s e k vS. ; Benierkungen zuni geologisclien Bau des
Kolilenbeckens unter deiii Viliorlát-Gebirge, Gebiet Hnojiié (A Vihorlát-
hegvség kszénmedencéjének földtani felépítése Hnojné környékén)
82—94. o.

K o 1 o s V á r y (7. ; Triassisclie Korallen aus Stratenská Hornatiiia in dér
Tschechoslowakei (Triász korallok Stratenská Hornatináról) 95— 106. o.

K o s e c k y E. : Einige Beispiele über die Amvendung dér geoelektrischen
'

• Methode bei dér Lösung ingenieurgéologisclier Aufgaben (Példák a geo-
elektronios módszer alkalmazására mérnökgeológiai feladatok megoldá-
sánál) 168— 179. o.

Pácai Z. : Polarographische Methoden in dér geocliemischen Prospektion
(Polarográf módszerek a geokémiai kutatásnál) 180— 183. o.

Zprávy 11, 1957

Kantor J. : Geochronologische Studien dér Monazite aus den Ablagerungen
des (Jtava-Flusses in SW-Böhmen durch Anvveudung dér Methoden He/UTh,
He/«, Pb/UTh und Pb/u. (Az Otav'a-folyó, DNy-Csehország, üledékeibl
származó nionazitok geokronológiai vizsgálata He/UTh, He/a, Pb/UTh
és Pb a módszerrel) 5—28. o.

Rozloznik L. : Geological conditions and re deposits of the surroundings
of Dobsina (Dobsina körnvékének földtani viszonyai és érctelepei) 100

—

108. o.

Szörényi P). : Echinodermenreste aus dein Strázov-Gebirge uud aus dem
slo\yakischen Paradies (Tengeri sün maradványok a Strázov-hegységbl
és a szlovákiai paradicsomból) 129— 134. o.

Kantor J. : A^“/K*® Methode zu absoluten Altersbestinnnungen und das Altér
des Genieriden Granites von Betliar, Zips-Gömörer Erzgebirge (Az abszohit
kormeghatározás A^®/K^® módszere és a betliari gemerid gránit kora)
188—200. o.

Sbornik Vedeckych Prác \'ysokej Skoly Techn. v Kosiciach

I—II. köt. 1957

Z o r k o v s k y B. : Kelet-vSzlovákia ásván}d nyersanyagelfordulásai. 99— 126. o
Z o r k o v s k y B. : A Román Népköztársaság földtani viszon}minak és ásványi

nyersanyagainak rövid áttekintése. 179— 198. o.

Geoloski Vjesnik, Zagreb

Sv. X. 1956

K o c h a n s k y—D évidé V. : Über die Fauna des marínén Miozáns und
über den tortonischen ,,Schlier” von Medvednica, Zagraber Gebirge (Ten-
geri miocén fauna és törtön ,,slir” Medvednicáról, Zágrábi-hegység) 39—
50. o.

P a v 1 o v s k y /M. : Ein Beitrag zr Keniituis miozáner Gastropoden von
Zapresicbrijeg bei Samobor (Miocén gasztropodák Samobor környékén)
51—56. o.

''
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Milán A. : Beitráge zr Keiintnis dér Eozánfauna Mollusca Norddalmatiens
(Eocén niolluszkafauna É-Dalniáciáról) 57—69. o.

P o 1 s a k A. : Neue Fundorte klastischer Prominasediniente in Hrvatsko Pri-
mrje, im kroatischen Küstenland (Törmelékes promina-üledékek a horvát
tengerparton) 91 — 103. o.

Annales géologiques de la Péninsule Balkanique, Beograd

XXIV. köt. 1956

A n d e 1 k o V i c M. Z. : Ea constitution géologique et tectonique des nion-
tagnes de Cledici (vSerbie Centrale) (A Gledici-hegység földtani felépítése

és tektonikája) 31— 184. o.

P a n t i c X. K. : Biostratigraphie des flores tertiaires de Serliie (Szerbia harmad-
korú flórájának biosztratigráfiája) 199—321. o.

Bulletin du Service Géologique et Géophysique de la R. P. de Serbie, Beograd

XII. köt. 1956

B e s i c Z. : Über die Eage dér Antiklinale von \’ojnik und Prekornica im geo-
tektonischen Bau von Montenegró (A vojniki és prekornicai antiklinális

helyzete Montenegró geotektonikai felépítésében) 67—83. o.

A n t o n i
j
e V i é I. : tJber die transgressive Eage dér mesozoischen Kalksteine

<ler ,,Rtanj- und Kucaj-Decke” am Westrande des Kristallins von Xeresnica
(Mezozoós mészk transzgressszív helyzete^ a. kristályos alaphegr'ségen
Xeresnicánál) 85—90. o.

D a n i 1 o V a A.—A n t o n i j
e v i c I.—T r a

j
k o v i c : Dér mittlere Jura

in dér westlichen Kalksteinzone Ostserbiens (Kelet-Szerbia Xy-i mészk-
övének középs júrája) 91— 120. o.

P a V i c A. : Die stratigraphische Eage dér Bauxitlagerstátten im Gebiete
zwischen Xiksicko-Polje und dér Moraca-Schhrcht (Montenegró) (Bauxit-
telepek rétegtani helvzete Xiksicko Polje és a Moraca-szakadék közt)
291—320.0.^

Bulletin de ITnstitut de Géologie prés de l Académie Bulgare des Sciences, vSofia (Izve.sztija)

V. köt. 1957

B o n c e V E.—B e 1 m u s t a k o v E.— o r d a n o v IM.—K a r a g j
u 1 e v a

J. : Die Hauptlinien im geologischen Aufbau des Wrbalkahs zwischen
dem Jantra-Tal und dem Schwarzen Meer (A Balkán elterének földtani

felépítése a Jantra völgy és a I'ekete-tenger között) 3— 78. o.

Spasov C h. : Beitrag zr Eithologie und Paláogeograjrhie des Sarmats in

Xordostbulgarien (Az ÉK-bulgáriai szarmata kzettana és sföldrajza)
129—137. ó.

A 1 e X i e V E. : Xouvelle variante d’analyse thermique complexe d’argiles,

bairxites et quelques autres roches de dispersion colloidale (Agyag, bauxit
és más diszperz kolloid kzetek termikus elemzésének i'ij változata) 175—
189. o.

Bolgár Tudományos Akadémia kiadványa : A Bolgár Tud. Ak. kiadvánvainak katalógusa,
I. köt. : 1870—1944, II. köt. 1944—1955, vSzófia, 1956—1958

Dári de Seáma ale Sedintelor Comitetului Geologic

Vol. XEI. 1953—53. (1957).

D r a g o s, V. : F'enomene geologice actuale din reg. Arges. (Jelenlegi földtani

jelenségek Arges környékérl.) 23—24. o.

G í t á, G h. : Folosirea cimpurilor de centrifugaré in analiza granulometrica
a fractiunilor coloidale (Centrifugális használata a kolloid frakció szemcse-
nagysági elemzéséljen). 107— 113. o.

I
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Analele Universitátii ”1. J. Parhon” Bucuresti. Ser. Stiint. Nat.

13. 1957.

G r i g o r a s, N. : Rolul depresiunilor premoutane in formarea rocilor bituini-

noase din R. P. R. (Az elhegységi süllyedékek szerepe a R. N. K. bitu-

menes kzeteinek képzdésében). 81—88. o.

14. 1957.

Cézár, D.—M a r e 5j, I.—P a t r o n e s c u, C. : Observatiuni asupra niigrárii

,si acumulárii microelementilor (Cu, Zn, si Pb), in orizonturile genetice

a profilelor de sol din sectorul unei anomalii geocliimice de Cu din nord
vestül Moldovei (Megfigyelések a mikroelemek (Cu, Zn és Pb) migráció-
jával és akkumulációjával kapcsolatban horizontális talajszelvényekben
a Cu geokémiai anomáliáját mutató részeken). 187— 204. o.

Buletin Stiintific. Sectia de Geol. si Geogr.

Tóm. II. 2. 1957.

P a t r u 1 i u s, 1). : Corelarea Doggerului superior .si a Malniului din Carpatii
Orieiitali (A felsdogger és a malin azonosítása a Keleti Kárpátokban).
261—274. o.

S a V u 1, M.—P r o m i r 1 e a n u, V. : Temperatura de formare a cuartului
in filoanele liidrotermale din diabazele submarina de la Niculitel (A kvarc
keletkezési hmérséklete a Niculiteli tengeralatti diabáz hidrotermális
teléreiben). 311—328. o.

Indexül lucrárilor stiintifice publicate in periodicele si culegerile editate de Academia
R,. P. Romíné 1948— 1954. 1957. (A Román Tudományos Akadémia kiadványai-
ban és folyóirataiban megjelent tudományos dolgozatok jegyzéke.) 1 —590. o.

Analele Romano— Sovietice, Bucure.sti.

1958. 1. sz.

Corvin Papin, V.; Sedimeiitare recifale. (A korallzátonyok üledéke
különös tekintettel Romániára.) 15—24. o.

lánc u, M. : Defileul Oltului din sudul masivului Baraolt. (Olt -szoros a Baróti
hegység déli végén.) 65—72. o.

Studii si cercetári de Geoíogie— Geografie.

.Acad. RPR. Filiala Cluj. 1957.

I a c o b—N i c o r i c i : Citeva fnné de radiolari din jaspurile de la Tániáse.sti

(reg. Hunedoara). (Radioláriák a tamasesdi jászpisokból (Hunvad m.)
7—19. o.

M i h a i 1 e s c u—M o r a r i u : Consideratii generale asupra peroglaciarului si

stadiul cercetárilor (A romániai perigíaciális kutatásokról.) 21—44. o.

vS t o i c o V i c i—Roth: Contributii la cunoasterea niineralelor cu titán. II.

Geneza si ráspindirea nisipurilor titanifere. (Adatok a titántartahnú ásvá-
nyok i.smeretéhez. II. r. Eredetük és a titántartalmú homokok elterjedése.)
43—54. o.

T r e i b e r—G ö t z ; Analize termodiferentiale la roci caolinoase din masivul
Gurghiu—Harghita. (A Hargita és a Görgényi Havasok kaolinjainak
termodifferenciális elemzése.) 71—82. o.

M a r i n c a s—B a 1 u t á : Contributii la studiul microfaunei sarmatiene din
dealul Mágura (Valea Streiului). (Adatok a vSztrigy völgyének szarmata
niikrofaunájához.) 83—97. o.

Givu lesen: Cercetári geologice in bazinul neogen al Borodului. (A nagybáródi
[Nagyvárad közelében] neogén medence geológiája.) 99— 164. o.

Mészáros: Aparitia unor spécii si varietáti de nioluste gigantice in depozitele
paleogene din bazinul Transilvaniei (Az erdélyi paleogén molluszkák
óriásairól). 165— 194. o.

I m r e h : Cristale de celestiná de la Sandulesti (A Torda—Szind cölesztin kristá-
• lyainak vizsgálata). 209—221. o.
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Lucrárile Institului de Petrol sí Gazé, Bucuresti. I

Xr. 3. 1957 I

Jója, T . : Contributiimi la cnoasterea tectonicii Flisului extern dinire I
Suceava si Futna (Adatok a Kárpátok küls fliszónájának tektonikájához).
9—18.0. 1

D u m i t r e s c u, I.: .\supra faciesurilor si orizontárii cretacicului superior J
si paleogenului in bazinul Lapusului — Xordul drepresiuni transilvaniei 1
(Lapos Medence fácies képzdményei és a felskréta, valamint a paleogén l
szintezése). 19—44. o. |

)Annales des Mines, Paris 4

1958. évi 1. sz. ]

Sala M. : Caractéres historiques de l’économie des substances minérales (Az .“j

ásványi nyersanyaggazdálkodás történeti jellegei). 3—61. o.

Les mines de la région d’Akjoujt, IMauritanie. (Az Akjoujt-környéki bá-
nyák, ^Mauritánia) 143— 160. o.

)

Publications du Service de la Carte Géol. de t’Algérie, Alger

Bulletin X'o 12

Perrodon A. : Étnde géol. des bassins néogénes sublittoraux de l’Algérie
occidentale (Xy. -Algéria sznblitorális neogén medencéinek földtani kuta-
tása) 1—328. o.

Annales de Paléontologie, Paris

43. köt. 1957.

C o 1 1 i g n o n M. : Céplialopodes néocrétacés du Tinrliert (Fezzan) (Fiatal kréta
Cephalopodák a Fezzanból) 115— 147. o.

Bulletin de la Société Géologique de Francé, Paris

VII. köt. 1—3. sz. 1957.

Óidon F. : L’ordre de succession des pliénoménes orogéniques et ses consé-
quences (Az orogén jelenségek sorrendje és következményei) 125— 136. o.

B a r r a b é L., D e i c h a G. : Réanimation de inagmas et interprétation de
quelques particularités de lemrs éléments de premiere consolidation (A
magma reaktiválódása és néhánv sajátossága az els megszilárdulás után)
159—169. o.

4—5. ,sz.

G a b i 1 1 y J., L a f u s t e J. ; Palaeomillepora liasica nov. gén. nov. sp. Hydro-
zoaire nouveau du Inas de Wndée (Új hidrozoa a vendée-i liászból) 355

—

360. o.

G r a m b a s t X. : Un palnioxylon nouveau du Xummulitique de Provence

(Új Palnioxylon a Provence-i felseocén-alsóoligocénbl) 361—368. o.

Marié P., M o n g i n D. : Le \’alanginien du Mont-Rose ele la Madrague
Massif de Marseilleveyre, (Bouches-du-Rhóne) (.1 Marseille-környéki va-
langini) 401—424. o.

IM i 1 1 o t G., R a d i e r H., B o n i f a s M. : La sédimentation argileuse á
attapulgite et montmorillonite (Az attapulgitos és montmorillonitos agya-
gos üledékképzdés) 425—433. o.

T r ü m p y R.
: Quelques problémes detiialéograpliie alpine (Az alpi sföldrajzi

kérdésekhez) 443—461. o.

6. sz.

Xairn A. E. M. : Observations paléomagnétiquesen Francé : rochespenuiennes
(Paleomágneses megfigvelések Franciaországban :

permi kzetek) 721—
727. o.

'

Perriaux J. ; Les formations pliocenes des Alpe.s-Maritimes (Az Alpes-
Maritimes pliocén képzdményei) 751—766. o.
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Marié P., P e r r i a u x J. ; Contribiition á l’étude de la microfaune des marnes
plaisanciennes des Alpes IVIaritimes (A plaisance-i niárga mikrofauna
vizsgálata) 767—774. o.

INIenessier G.: Remarques sur les esp-ces européennes de Rudistes appar-
tenant aii genre Plagiopiychiis Matheron (1842) {A Plagioptycfms Matlieron

(1842) nemhez tartozó európai Rudista-fajokról) 833—852. o.

Marié P. : Goupillaudina, nouveau genre de Foraminifére du Crétacé supérieur
( Goupillaudina

,

ríj felskréta foraininifera-nem) 861—876. o.

Annales de la Société Géologique du Nord, Lilié

1957. évi 1. sz.

D e p a p e G. : Les orientations actuelles des reclierches paléobotaniques (A

paleobotanikai kutatások mai irányai) 17—38. o.

Bibliographie des Sciences Géologiques, Paris, 1957

Bulletin de la Société Belge de Géologie etc. Bruxelles

66. köt. 1957

G u 1 1 e n t o p s F. : Ouelques pliénom'mes géomorphologiques depuis le Pléni-
Wurm (Geomorfológiai jelenségek a pleni-würm óta) 86—95. o.

Aderca B. M. : Désordre tectonique d’une couche de charbon (Kszénréteg
tektonikai zavargása) 167— 181. o.

Manil G., Delecour F'. : Identification en Belgique de loess typiques
antérissiens, probablement d’áge Mindéi (Riss-eltti, valószínleg ÍVIindel-

korú lösz Belgiumban) 203—228. o.
'

Bulletin de la Société Géologique de Belgique, Liége

81. köt. 1957

C a 1 e m b e r t L. : Les „drames” géologiques et leur étude (Földtani „drámák”
és azok tanulmányozása) 21—37. o.

T e r ni i e r H.
, T e r in i e r G. : Les provinces paléobiogéograpliiques (sélet-

földrajzi provinciák) 75—93. o.

Bulletin du Service Géologique du Congo Belge

1957. évi 7. sz.

S 11 e 1 M. J. : Contribution á l’étude hydrogéologique du Congo Belge (A Belga
Kongó vízföldtani vizsgálata) 1—31. o.

Geologische Rundschau. Bd. 46. H. 1. 1958.

R e i c h, H'. : In Süddeutscliland seismiscli ermittelte tiefe Grenzflaclien und
ihre geologische Bedeutung (A Dél-Németországbaii szeizmikusán meghatá-
rozott mély határfelületek és földtani jelentségük). 1

— 16. o.

D o h r, G. : Fin Betrag dér Reflexionsseismik zr Érforschmig des tiefereii

Untergrundes (A reflexiós szeizmika alkalmazása a mélyebb aljzat kuta-
tásában). 17—25. o.

G á 1 f i, J.
—S t e g e n a L. : Tiefenreflexionsversuche in Ungarn zum Stúdium

dér kontinentalen Aufbauung (Mélyreflexiós kísérletek Magyarországon
a kontinentális felépítés tanulmányozására). 26—29. o.

Gutenberg, B.; Zr Frage dér Gebirgswurzeln (A hegységek gyökerének
kérdéséhez). 30—38. o.

H i 1 1 e r, W. : Über die IVIechanik und Dynamik dér Erdbeben (A földrengések
mechanikája és dinamikája). 39—49. o.

V e c c h i a, O. : Aspects géologiques et géophysiques des failles lithosphériques
(Földtani és geofizikai szempontok a litoszféra töréseihez). 50—68. o.

H i e r s e m a n n, L. : Über die Bedeutung dér Rheologie für geophysikalisch-
geologische Theorien (A reológia jelentsége a geofizikai és földtani elmé-
letek szempontjából). 69—86. o.
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A n g e n h e i s t e r, G. ; Dér gegenwártige Stand dér paláomagnetischen For_
schung (A paléomágneses kutatás jelenlegi állása). 87—98. o.

B a r t e 1 s, J. ; Erdmagnetische Tiefen-Sondierungen (Földinágneses mély-
szondázás). 99— 100. o.

Egyed L. :
,A new dynamic conception of tlie internál constitution of the

Earth (Új dinamikai elmélet a Föld bels felépítésérl). 101— 121. o.

G o g u e 1, J. : E 'apport de la Géothermie dans la géopliysique profonde (A geo-
termia a geofizikai mélykutatásokban). 122— 129. o.

Fischer, G. : Die Unterkruste vöm Standpunkt des Petrographen (A kéreg-
aljzat a petrográfus szempontjából). 130— 136. o. I

de R o e V e r, W. P. : vSind die alpinotypen Peridotitmassen vielleicht tektoniscli ;!

verfrachtete BrucEstücke dér Peridotitscliale
?

(Az alpi típusú peridotit- i|

tömegek a peridotit öv tektonikusán felaprózott töredékei?) 137— 146. o. p
i c li o t, P. : Phénoménes géologiques dans la Catazone profonde (A mély j

katazóna földtani jelenségei). 147— 172. o. j
B e r t h e 1 s e n, A. ; The structural evolution of an ultra- and polymetamorphic i

gneiss-complex, W. Greenland (Egy lütra- és polimetamorf gneisz-összlet 1

szerkezeti fejldése, Ny.-Grönland). 173— 185. o.
j

Neues Jahrbuch für Geologie und Paláontologie. Abhandlungen. Bd. 105. 1957.

G a 1 1 w i t z, H.—K r u m b i e g e 1, G. : Riesenkalzitspliarite in dér Braun-
kohle des Geiseltales (Úriás kalcit-szferitek a geiselvölgvi barnakszénben).
71—78. o.

W e t z e 1 W. ; Selektive ^"erkieselung (Szelektív kovásodás). 1— 10. o.

Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie. Monatshefte.

Jhg. 1957. H. 6—12.

W e b e r. H. : Uie vSprache in dér deutsclien geologischen Fachliteratur dér
neueren Zeit (Az újabb idk német földtani szakirodaimának nyelve)

274—278. o.

K ö s t e r, R. : Eine neue experinientaltektonisclie Methode mit Sand-Paraffin-

Gemengen (Új kísérleti tektonikai módszer homok-paraffin keverékek
alkalmazásával). 289—294. o.

H o f k e r, J. : Geologische Chronologie und die Evolution von Foraminiferen-

Arten (A földtani kronológia és a Foraniinifera-fajok fejldése). 338—442. o.

R e y m e n t, R. A. : Über Farbspuren bei einigen Ammoniteii (Festéknyoniok
néhány ammonitánál). 343—351. o.

E i s s e 1 e ,
K. : Kritische Betrachtung einer Methode zr Bestimmung des

Rundungsgrades von vSandkörnern (Egy homokszemcsék gömbölyített-

ségének meghatározására szolgáló módszer kritikája). 410—418. o.

S c h i n d e w o 1 f. ü. H. : Die Lobenlinie ini System dér Ammonoidea (A lóba-

vonal az ammoniták rendszerében). 433—443. o.

W u n d e r 1 i c h, H. G. ; Brüche und Gráben im tektonischen Experiment
(Törések és árkok a tektonikai kísérletben). 477—497. o.

A (1 1 e r, R. : Über Klüfte und Kleinstörungen in ihrer Bedeutung für die Mor-
phologie (Hasadékok és mikrozavargások morfológiai jelentsége). 498

—

509. o.

K ö s t e r, R. ; Experimente zr glazialeii Schuppung (Kísérletek a glaciális

rátolódásokkal kapcsolatban). 510—517. o.

Jhg. 1958. 1—3.’’^

K ö s t e r, K . : Experimente zr glazialen Faltung (Kísérletek a jégokozta gy-
rdésekhez). 33—40. o.

S c h a u f e 1 b e r g e r P. : Ifié Bodenklassification in geologischer und petro-

graphischer Betrachtungsweise (A talaj -osztályozás földtani és kzettani
szempontból). 155— 171. o.

Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 109. 2. Teil. 1957.

W e b e r, E. : Gedankeii zr biologischen Deutung dér Schaleiiskulptur, zr
Lebensentfaltung und zuni I,ebensbild dér jüngeren skulpturtragenden
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Aniinoniten (Mez- und Neoaimiionoidea)
.

(Gondolatok a liéjdíszítés bio-

lógiai jelentségérl és a fiatalabb diszitettség aminoniták életfejldésé-

rl, életképérl.) 389—398. o.

P o t o n i é, R. : Rezente \"ergleichsol)jekte zr Entstehung von Kohlé und
Erdi (Jelenkori összeliasonlitó jelenségek a kszén és kolaj képzdésé-
hez). 411—447. o.

IVI a i e r, W. : Glaukonitische Mikrofossilien aus deni alpinen Eozán von Rohr-
dorf (Glaukonitos mikrofossziliák a rohrdorfi alpi eocénbl). 448—451. o.

IM e i n e c k e, F. : Granitverwitterung, Entstehung und Altér dér Granitklippen
(Gránit mállás, a gránitcsúcsok keletkezése és kora) 483—498. o.

Geologie, Berlin, Jhg. 6. H. 3—7.

I. udwig, G.—Vollbrecht, K. : Die allgemeinen Bildungsbedingungeii
litoraler Schwermineralkonzentrate und ihre Bedeutung für die Auffindung
sedimentárer Eagerstátten (A litorális nehézásványdúsulások képzdésének
általános feltételei és azok jelentsége az üledékes telepek felkutatásában)

.

233—277. o.

S c h ü 1 1 e r, A. : IMineralogie und Petrographie neuartiger Bauxite aus deni
Gun District, Hónán Provinz (China). (jtipusi'i bauxit ásvány-kzettana.
Gun kerület. Hónán tartomány, Kína.) 379—399. o.

Freiberger Forschungshefte. C. 31. 1937.

J e d w a b, J. : \'erteilung einiger Spureiielemente in Gránitén. Anwendxmg zr
geochemischen Prospection (Egyes nyomelemek eloszlása a gránitokban.
Geokémiai alkalmazás). 7— 10. o.

Zeitschrift f. Angewandte Geologie. Bd. 3. H. 8— 10. 1957.

Lángé, E. : Zr Erdölgenese (A kolaj keletkezéshez). 351—356. o.

Sawizkij, J. M. ; Die selteiien Metalle (A ritka fémek). 388—392. o.

H o h 1, R. : Zr Methodik dér Erkundung von Tertiárcpiarziten (A tercier kvar-
citok kutatásának módszerei). 441—457. o.

Geologisches Jahrbuch (Geol. Landesanst. d. Bundesrep. Deutschl.) Bd. 73. 1958.

Stumpfl, E.^: Erzmikroskopische Untersuchungen an Schwermineralien in
Sanden (Ércmikroszkópi vizsgálatok homokok nehézásvánvain) . 685

—

724. o.

Bd. 74. l'estschrift.

H e 11 11 i g, E. : Afrika und Menschwerdung (Afrika és az emberréválás) . 1— 16. o.

A 1 d i n g e r, H. : Eisenoolithbildung und rhythmische Schichtung im süddeut-
scheii Jura (Vasoolitképzdés és ritmikus rétegzettség a délnémet j lírában).
87—96. o.

P o t o 11 i é, R. : Vöm Wsen dér Geschichte dér Geologie (A földtan történeté-
nek lényegérl). 17—30. o.

R e i c h, H. : Über die Geschwindigkeit tertiárer Ablagerungen in verschiedeneii
Gebieten Mittel-Europas (A harmadidszaki üledékképzdés gyorsasága
Közép-Európa különböz területein). 31—38. o.

R ü h 1, \V.—vS c h 111 i e d, C h. : Über das Verháltnis dér vertikalen zr hori-
zontalen absoluten Permeabilitát von Sandsteiiien (A homokkövek függ-
leges és vízszintes áteresztképességének viszonya). 447—462. o.

Stach, E. : Dér Collinit in Steinkohlen (Kollinit a kszenekben). 39—62. o.

Stíllé, H. : ,,Atlantische”und ,,pazifischs” Tektonik (,, Atlanti” és ,,pacifikiis”

tektonika). 677—686. o.

Beihefte zum Geologischen Jahrbuch. H. 28—29—31. 1957. Hannover.

B 11 s c h e 11 d o r f, P'.—R i c h t e r, M.—W a 1 1 h e r, H. W. : Die Blei-
Zink-Erzvorkoimneii des Riihrgebietes und seiner Umrandiing (A Riilir-

vidék és környékének óloni-cinkérc elfordulásai). 1— 163. o.

8 Földtani Közlöny
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M e t z, R.—R i c h t e r, M.—S c h ü r e ii b e r g, H. : Die Blei-Zink-Erz-
j

' gangé des Scliwarzwaldes (A Fekete-erd ólom-cink-érctelérei) .
1—276. o.

jP o t o n i é, R. ; vSynopsis dér Gattungeii dér Spóráé dispersae, 1— 114. o. I

Hallesches Jahrbuch für Mitteldeutsche Erdgeschichte. Bd. II. B. 4. 1957.

K r u in b i e g e 1, G.—P i 1 z, E. : Pyritstalaktiten aus dér eozánen Weicli-
i

braunkohle des Geiseltales (Piritsztalaktitok a Geisel völgy lág}- barna
|

kszenében), 258—261. o.
|

Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden.

Bd. 85. 1957.

V o g e 1 s a n g, D. ; Beziehungen zwisdien dér umgekelirten Eigenmagnetisie-
rung und deni Gefüge von Eruptivgesteinskörpern (A fordított saját-
mágnesség és az eruptív kzetek szerkezete közötti összefüggés). 390

—

419. o.

Eclogae Geologicae Helvetiae. Vol. 50. Xo. 2. 1957.

B r ü c k n e r, \V. D.- : Eaterite und Bauxite Profiles of West Africa as an Index
' of Rliythniical Cliniatic Variations in tlie Tropical Beit (Xyugat-afrikai

laterit és bauxitszelvények, mint a trópusi területek
.
ritmikus klíma-

változásainak mutatója). 239—256. o.

Gertii, H. J. ; Ostrakoden als Salzgehalts-Indikatoren im obern Batlionien
des Boulonnais (Osztrakodák mint sótartalomjelzk a boulonnáisi felsbath-
ban). 279—284. o.

The Journal of Geology. Vol. 65. Xo. 4—6.

H e i e r, K. S. ; Phase Relations of Potasli Feldspar in Metaniorpliism (A káli-

földpát fázisviszonyai a kzetátalakulásban). 468—479. o.

Y a 1 k o V s k y, R. : The Relationship between Paleotemperature and Carbonate
Content in a Deep-Sea Core (A paleotemperatura és karbonáttartalom
közötti kapcsolat egy mélytengeri fúrómagban). 480—496. o.

M o s e b a c h, R. : Thermodynamic Beliavior of Oiiartz and Other I'orms
of Silica in Pure Water at Elevated Temperatures and Pressures with
Conclusions on Their Meclianism of Solution) (A kvarc és a szilicimn más
formáinak termodinamikai viselkedése tiszta vízben magas hmérsékleten
és nagy nvomáson, az oldatok mechanizmusának eredménveivel) . 347

—

363. o.

Economic Geology.

Vol. 52. Xo. 5—8. 1957.

Park, C h. F. : The problem of ^Vrtical Zoning (Érctelepek függleges zónás-
ságának kérdése). 477—481. o.

ív e p p, H. : The Synthesis and Probable Geologic Significance of IMelnikovite

(A melnikovit szintézise és földtani jelentsége). 528—535. o.

K r a u s k o p f, K. B. ; The lieavy* Metál Content of Magmatic Vapor at 600’ C
(Magma-gzök nehézfém tartalma 600 C°-on). 786—807. o.

M c K i 11 s t r y H. ; Source of írón in Pyudtized Wallrocks (A vas származása
piritisedett mellékkzetben). 739—754. o.

R o s s, V. : Geochemistry', Crystal .Structure and Mineralogy' of the Sulfides

(A szulfidok geokémiája, kristályszerkezete és mineralógiája). 755—774. .o

Vol. 53. Xo. 1. 1958.

B r o w n, P h. M. : The Relation of Phosphorites to Ground Water in Beaufort
County, Xorth Carolina (A foszforit és a talajvíz viszonyba Beaufort County,
É. -Karolina). 85— 101. o.

Bull. of fhe American Association of Petroleum Geologists. Vol. 42. Xo. 2—3.

Klem m e, H. D. : Régiónál Geology' of the Circuni-Mediterranean Region
(A l\Iediterrán körüli terület területi földtana). 477—512. o.
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vS e 1) r i n g, L. : Chief Tool of the Petroleiun Exploratioii Geologist ; the Sub-
surface Structural Map (A kolajkutató geológus legfbb eszköze : a mély-
szerkezeti térkép). 561—587. o.

M a r t i n e z, J. D. : Photometer Method fór Studyiug Quartz Grain Orieiitation
(P'otométeres eljárás kvarcszemcsék orientációjának vizsgálatára). 588—
608. o.

W e 1 1 e r
, J. M. ; Stratigraphic Facies Differentiation and Nonienclature (Réteg-

tani fácies-elkülönülés és nomenklatiira). 609—640. o.

K e 1 1 e r, W. D. : Argillation and Direct Bauxitization in Terins of Concentrations
of Hydrogen and Metál Cations at vBurface of Hydrolizing Aluniinium
Silicates (Agyagosodás és közvetlen bauxitosodás a hidrogén és fémkation-
koncentráció függvényében a felszinen, alnminiumszilikátok hidrolizációja
i'itján). 233—245. o.

G r i m, R. E. : Concept of Diagenesis in Argillaceous Sediments (A diagenezis
fogalma agyagos kzetekben). 246—253. o.

W e a w e r, C h. K. ; Geologic Interpretation of Argillaceous t>ediments. Part 1.

Origin and Significance of Clay Minerals in vSedimentary Rocks (Agyagos
üledékek földtani kiértékelése. I. rész. Az üledékes kzetek agyagásvánvai-
nak keletkezése és jelentsége). 254—271. o. ,

B u r s t, J. P'. : „Glauconite” Pellets : their Mineral Xature and Applications
to Stratigraphic Interpretations (Glaukonit gömbök : ásványtani termé-
szetük és alkalmazásuk rétegtani kiértékelé.snél) . 310—327. o.

A d a 111 s J. A. S.—W e a v e r, C h. E. : Thorium-to-ITranium Rations as Indi-

cators of Sedimentary Processes : Example of Concept of Geochemical
P'acies (Tórium—urán viszony, mint üledékes folyamatok jelzje

:
példa

a geokémiai fácies fogalmára). 387—430. o.

Quaterly of the Colorado School of Mines. Vol. 52. Xo. I — 2. 1957.

T e M a i r e, (t. W. ; Waxes and ’Wax-like materials (\’iaszok és viaszszer
anyagok). 1

—72. o.

J o h 11 s o 11
, J. H. ; Bibliography of fossil Algáé : 1942— 1955. (Fosszilis algák

bibliográfiája. 1942— 1955.) 1
—92. o.

8*
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1

AZ ÚRKÚTI MANGÁNÉRCTELEP KIFEJLÖDÉSI TÍPUSAI

CSEH NÉMETH JÓZSEF

Összefoglalás : A dolgozat a legújabb bányászati és mélyfúrási kutatások alapján megismert
adatokat tartalmazza.

A mangánérces területen három különböz földtani felépítés terület van. Nyugaton a karbonátos,
a középs és keleti részen az oxidos, és a keleti peremen a csárdahegyi külszíni mangánérces terület.
A felsöliász korú karbonátos mangánérc az érces szintben egy—három telepben ülepedett le. Helyenként
az alsó ftelep hiányzik. A karbonátos mangánérc képzdését megelz korú a középsöliász mészk között
lév oxidos mangánérc. A felsöliásztól a középskretáig a karbonátos mangánérc oxidálódott a fekü és
fed kzetek egyidej elváltozása mellett. A különböz típusú karbonátos ércek oxidált típusai alkotják
az oxidos mangánérctelepet. A karbonátos és oxidos ércterületek között átmeneti övezet húzódik, ahol az
átalakulás különféle módozatai követhetk. Az oxidos mangánérctelep részben áthalmozódott és a törme-
lékes mangánércek sokfélesége alakult ki. A mangánérces terület jelenleg ismert részén a felsöliászban
elsdleges oxidos mangánérc nincs.

A Bakony-hegység mangánérces területeinek az 1950— 1953. években történt

kutatása és újraértékelése legfontosabb eredményként a karbonátos mangánérc fel-

ismerését hozta. Az úrkúti és eplényi kutatási eredményeket ifj. Noszky J.

—

S i k a b o n y i B. [3] és S i d ó M. — S i k a b o n y i L. [4] 1 953-ban megjelent

munkái rögzitették.

Az új felismerés megkövetelte volna a további — most már részletes — kutatást

és értékelést. Ennek lehetsége meg is volt, hiszen a kutatások üteme különösen Úr-

kúton lényegesen nem csökkent. Nagy K. [1] 1955-ben közzétett mimkájában a

régebbi anyag értékelését hozta. vS z a b ó n é D r u b i n a M. [6] 1957-ben megjelent

dolgozatában a hazai mangánércek ismertetésénél az úrkúti mangánérccel részletesebben

foglalkozik, s anyagában részben már tartalmazza az új kutatási eredményeket is. Az líj

bányabeli és mélyfúrási kutatások során kapott adatokból levonható következtetések

az alábbiakban foglalhatók össze.

I. Földtani felépítés

Az tirki'iti mangánérces területen három különböz felépítés területet kell

elkülönítenünk

.

1. Karbonátos mangánérces területet, a környéken ismert teljes

rétegsorral, a terület nyugati részén.

2. Oxidos mangánérces területet, a karbonátos mangánérces terü-

leten ismert alsó- és középsdogger rétegösszlet hiányával, a középsöliász korú fekü-

közetek és a felsöliász korú érces szint kzetemek elváltozásával, részben lepusztulásával,

a terület középs, keleti és délnyugati részén.

3. A csárdahegyi külszíni mangánérces területet, az alsó-

liász korú brachiopodás mészk karsztos térszínére települt másodlagos oxidos mangán-
érccel, alsó- és középseocén korú fedösszlettel, a terület keleti peremén.

Néhány kisebb rög földtani felépítése elüt a három alaptípustól, részben az érces

szint hiányos kifejlpdésével, részben egyik, vagy másik fiatalabb korú réteg hiányával.

1
*
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így a Kövestáblán a középskréta mészk hiányzik, a középsdogger tzköves mész-
márgára az alsóeocén kszenes agyag települ. A karbonátos mangánérces szint alsó

rétegei ugyanitt hiányoznak. A karbonátos és oxidos mangánérces területek között

a két területre jellemz kifejldésnek átmeneti övezete luizódik, de ennek jelentsége
elssorban az érces szintre vonatkozik.

1. Karbonátos mangánérces terület

A karbonátos mangánérces területen az érces szint a középsliásztól a középs-
doggerig hiánytalanul kifejldött rétegsorban foglal helyet, a középsliász zöldesszürke

tzköves mészmárga és az alsódogger világosbarna ammoniteszes márga között. A kar-

bonátos mangánérc felsliász korú (i f
j

. Xoszky J. [2], Vadász E. [8.])

A karbonátos mangánérces terület földtani felépítésében a környék minden eddig ismert

képzdménye részt vesz. A középsliász vörös tzköves mészk fokozatosan átmegv
4—6 m vastagságú, világosbarna gumós mészkbe, A mangánérces szint közvetlen

feküje zöld, zöldesszürke tiízköves mészmárga, amely ugyancsak fokozatosan fejldött

ki a világosbarna gumós mészkbl. A zöld tzköves mészmárga alsó része rétegzett,

tzkcsíkos, fels részén nem rétegzett és tzkmentes. A fels részén a mészmárga
pirithmtéses. A zöld tzköves mészmárga 1

—8 m, változó vastagságú. Az érces szint

a fekü mészmárgától éles határral különül el, de réteghiány nélkül. Az érces szint a

sötétszürke, pados, radioláriás agyaginárga és a különböz szín mangánkarbonátos
kzetek váltakozó rétegeibl áll. Teljes kifejldésben három maugánkarbonátos teleppel

ismeretes, bár három-telepes kifejldés az északnyugati területen egyetlen helyen, a

36. sz. fúrásban van meg.

A bányászati kutatás részletesen eddig az érces szint alján elhelyezked ftelepre

(I. telep) terjed ki. A ftelep 4,94— 18,75 m, változó vastagságú, átlagosan 1 1 m. A ftelep

helyenként közvetlenül a középsliász mészmárgára települ, helyenként pedig még
feküjében van 30—50 cm vastagságú, sötétszürke, piritlencsés, radioláriás ag3'ag-

márga. A karbonátos mangánérc a feküben a radioláriás ag\'agmárgából fokozatosan

fejldik ki, míg a fedben a karbonátos mangánérctelep szürke, rózsaszm, rodokrozitos

része élesen különül el a radioláriás ag^’agmárgától. A radioláriás ag^-agmárga az érces

szint közén 15—20 m között változó vastagságban van képviselve. A fels mangán-
karbonátos telepek a radioláriás ag\'agmárga között heh’ezkednek el. Az általános

elterjedésü második telep (II. telep) 2,5—6,0 m változó vastagságú. Néhol a fels mangán-
karbonátos telep egj'úttal az érces szintet is lezárja, heh’enként még föléje települ

10—50 cm vastagságú radioláriás agyagmárga. Az érces szült a fed alsódogger barna

ammoniteszes márgától élesen különül el. Az érces szint közvetlen fedjében 20—30 cm
vastagságú, élénkzöld, barna, sárgaszín tzkpad van. Ez a tzkpad a méh'fi'irási

kutatás biztos támpontja, jelzi a karbonátos mangánérces szintet.

A III. akna karbonátos szállítóvágatában a mangánérces szintet teljes szelvé-

ni’ében harántolták. Az érces szint szelvénj'ét a II. táblázat foglalja össze.

A nA’Ugati területen lev karbonátos mangánérces kifejldéstl némi eltérést

mutat a lejtsaknában lev karbonátos mangánérctelep, ahol az érces szint nem olyan

tagozott, mint a nyugati területen. Itt a telepben alul barna, világosbarna, finomsávos

karbonátos mangánérc van 1,5—2 in vastagságban, felül pedig zöld, szürke, durvasávos

karbonátos mangánérc 2—3 m vastagságban. A két típus között 10— 15 cm vastagságú

rózsaszín, világosszürke, rodokrozitos pad heh’ezkedik el.

A ftelep különböz színezés és szerkezet típusainak elkülönítése lén\'eges

a késbbiekben közölt oxidos mangánérc típusok miatt.
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Földtani felépítés I. táblázat

Kor

Felépít kzetek
Karbonátos mangánérces

j

területen
Oxidos mangánérces

területen '

Csárdahegyi külszíni
oxidos mangánérces

területen

Pleisztocén Kösz általános elterjedéssel

Pliocén Bazalt a déli területeken

Üledék hézag
Középsöeocén Nuinmuliteszes mészk általános elterjedéssel

Alsóeocén Jliliolinás mészk és homokk
Sötétszürke szenes agyagok

Heh'enként tarka, szárazföldi jelleg agyag,
limonitpizolitos agj^ag

]

Szürke, pirites agj'ag

Felskréta Üledékhézag
Csárdahegj’-en a karszto-
sodott térszínre a man-
gánérc betelepülése, az
eredeti felsöliász korú
érctelep lepusztult
anj’agából, részben tör-

melékként, részben ol-

datokból való kiválás-
sal

Középsökréta
(albai, apti)

Rekviéniás mészk
Szürke, gumós mészk és márga
Sötétszürke, kszénnyomos ag>'ag

dósAlsókréta Helyenként vörös, bauxitjelleg agyag .mangánoxi
foltokkal

Üledékhczag (?) Középs- és felsöliász

korú kzetek elválto-
zása, a karbonátos man-
gánércek oxidációja, az
oxidált ércek áthalmo-
zódása

Áthalmozott

érces

szint

I

Csárdahegyen az alsó-

liász korú brachiopodás
mészk karsztosodása

Középsödogger Zöld, szürke, posidonó-
miás, tüzköves márga,
mészk

Alsódogger Barna ammoniteszes
márga, alul 20—30
cm vastagságú zöld,
barna tzköpad

Felsöliász Karbonátos
érces szint:
Sötétszürke, pados ra-

dioláriás agyagmárga,
a III, II, mangánkarbo-
nátos telepekkel
Szürke, zöld, barna,
fekete karbonátos man-
gánérc (I, telep)

Oxidos érces
szint:

Sárga, világosszürke
ag5’ag, a fels oxidos
mangántelep nyomai-
val

Helybenmaradt réteges,
gumós, pados kifejl-
dés'. oxidos érctelep

Középsöliász Zöld, zöldesszürke tz-
köves mészmárga
Barna, gumós mészk
Rózsaszín, vörös tz-
köves mészk, helyen-
ként mangánoxidos
nyomokkal

Barna, tzkösávos agyag
Vörös, zöld ag3’agos ^-
mós mészk

Laza, ,,kilúgzott” tz-
köves mészk, kova-
liszt, tzktörmelék
Helyenként épen maradt
kzetek

Vörös,

agyagos

1

tzktörmclék

Alsóliász Rózsaszín, b r a c h io p o dá s „csá r dah e g y i” mészk
Dachsteini típusú liász mészk
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A III. aknai karbonátos szállítóvágat szelvénye II. táblázat

Kzet

1

m-töl m-ig
Vastagság

m-ben Mn

Kémiai elemzések*

Fe
1

SiOa
1

S

Százalék

P

Fed :

Alsódogger
Barna ammoniteszes márga 3,00
Zöld, barna, sárgafoltos tüzkpad .

.

0,30

Mangánkarbonátos érces szint:

Felsöliász II. telep
Zöld, szürke, sárga finomsávos, 0,00 0,50 0,50 9,09 9,04 30,53 4,00 0,40

piritiszemcsés mangánkarbonátos 0,50 1,00 0,50 12,17 15,26 12,51 0,82 0,22
agyagmárga 1,00 1,50 0,50 14,34 12,99 16,56 0,94 0,21

1,50 2,00 0,50 12,33 12,67 9,23 0,73 0,50
2,00 2,50 0,50 5,75 17,74 27,46 7,25 0,69
2,50 3,00 0,50 1 1,76 14,64 19,22 0,56 1,09
3,00 3,50 0,50 11,67 16,05 11,38 2,18 1,14
3,50 4,00 0,50 13,67 9,85 20,00 0,81 0,94
4,00 4,50 0,50 7,08 13,23 27,37 1,74 0,24
4,50 5,00 0,50 14,42 14,08 24,88 2,16 0,36
5,00 5,50 0,50 7,67 10,70 22,40 4,36 0,30
5,50 6,10 0,60 5,06 7,60 32,73 4,08 0,18

II. telep összvastagsága, átlagszázalék 6,10 10,33 12,74 21,39 2,50 0,54

Sötétszürke radioláriás agyagmárga 18,00

Felsöliász. Ftelep
{I. telep)

Szürke, rózsaszín, pirites MnCOs-os
érc 0,00 0,12 0,12 20,14 10,91 8,53 11,89 0,25

Szürke, rózsaszínsávos MnCOj-os érc 0,12 0,43 0,31 30,50 3,71 6,94 0,64 0,32
Szürke, sötétszürke sávos MnCOs-os

érc 0,43 0,55 0,12 28,02 3,02 10,64 1,24 0,46
Szürke, zöld, barnasávos MnCOj-os

érc 0,55 0,89 0,34 23,46 6,50 16,16 0,86 0,33
Szürke, pirites MnCOs-os érc 0,89 0,94 0,05 29,19 4,18 7,54 2,48 0,53
Zöld, szürke, barna, durvasávos >

MnCOj-os érc 0,94 1,44 0,50 20,36 9,18 17,81 1,54 0,38
1,44 1,94 0,50 18,00 10,56 25,44 0,03 0,21
1,94 2,44 0,50 19,22 12,73 20,39 0,24 0,37
2,44 2,96 0,52 18,43 14,21 19,73 0,12 0,35

Sötétbarna, világosbarna, durvasávos
MnCOs-os érc 2,96 3,50 0,63 24,46 10,95 13,23 0,27 0,47

Zöld, szürkesávos, pirites IMnCOa-os
érc 3,59 3,76 0,17 24,03 5,62 14,95 2,23 0,32

Szürke, pirites, agyagos MnCOa-os érc 3,76 3,82 0,06 15,29 10,66 27,28 5,97 0,05
Tömött, szürke TiínCOa-os érc 3,82 3,86 0,04 28,66 2,07 9,72 0,22 0,00
Sötétszürke radioláriás agyagmárga 3,86 3,90 0,04 4,28 7,99 41,90 1,07 0,03
Szürke, tömött MnCOj-os érc 3,90 3,92 0,02 27,87 2,37 9,30 0,72 0,03
Sötétszürke MnCOa-os érc 3,92 3,94 0,02 21,86 2,66 21,32 2,73 0,03
Rózsaszín, tömött MnCOa-os érc. .

.

3,94 3,97 0,03 32,59 1,77 5,68 0,41 0,06
Szürke, sötétszürke, finomsávos
MnCOa-os érc 3,97 4,02 0,05 17,73 5,74 18,28 3,89 0,13

Sötétszürke, világosszürke MnCOs-os
érc 4,02 4,08 0,06 27,36 3,62 17,13 0,84 0,15

Barna, világosbarna finomsávos
MnCOa-os érc 4,08 4,68 0,60 17,64 10,27 17,78 0,07 0,28

Fekete, világosbarna, sávos
MnCOa-os érc 4,68 5,90 1,22 20,05 7,55 18,04 0,13 0,30

Barna, világosbarna, finomsávos
MnCOa-os érc 5,90 7,30 1,40 16,40 9,96 19,81 0,23 0,27

Zöld, szürke, finomsávos MnCOa-os
érc 7,30 8,44 1,14 17,64 6,06 25,43 0,58 0,33

Szürke, sötétszürke, finomsávos, mán-
gánkarbonátos agyagmárga 8,44 9,40 0,96 6,56 7,55 33,85 1,23 0,61

Ftelep összvastagsága, átlagszázalék 9,40 18,33 8,70 20,16 0,71 0,33

Érces szint vastagsága 33,50

Fekü :

Középsöliász
Zöld, zöldesszürke, tzköves mész-
márga

Az elemzéseket az Úrkúti Mangánércbánya laboratóriumában S z a 1 ó Jen vegyészmérnök végezte.
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A fels mangánkarbonátos telepek nem olyan változatosak, mint a ftelep.

Általában egyenletes zöld, szürke, sötétszürke, finomsávos kifejldések. A mangán-
j

tartalom változása nem olyan nagymérv, mint a ftelepben. A fels telepben a pirit- f

tartalom miatt nagy a kéntartalom, és belyenként nagy a telep foszfortartalma is. Erre

vonatkozóan Szabó né Drubina M. [6] már közölt adatot. A déli és délnyugati :

területeken hiányos kifejldés érces szint ismeretes. Ilyen területek a Kövestábla,

Csárdahegy déli része és a Cservár-puszta felé es terület. Ezeken a területeken a kar-
;

bonátos érces szült a ftelep hiányával, a radioláriás agyagmárgával kezdve települ

a középsliász tzköves mészmárgára, vagy közvetlenül a, középsliász tzköves mész-

kre (159., 160. sz. fiirásokban) . Ilyen helyeken csak a fels telepek fejldtek ki a rádió-
i

láriás agyagmárga között.

A karbonátos érces szint üledékképzdési ciklusánál, a fteleptl a záró érces
1

rétegig, mind rövidebbé válik az ülepedési folyamat idtartama, mind vékonyabbak a
\

mangánkarbonátos telepek és a köztes radioláriás agyagmárga rétegek is. Ugyancsak !

csökken a mangántartalom a telepekben ebben az irányban (136. sz. fúrás, II. táblázat).
|

Az i'irkúti mangánérces területen az elsdleges mangánércek a karbonátos kifej-

ldés területekhez kötöttek. Ez azt is jelenti, hogy az ismert oxidos mangánérc a kar-
j

bonátos mangánérc oxidált formája és nem elsdlegesen, oxidos formában leülepedett
|

mangánérc, kivéve a Kövestáblán, és a lejtsakna déli részén a középsliász mészk
között lev oxidos mangánérc sávot, amely a nagy mangánképzdési idszakokat meg-
elz korú.

Az úrki'iti mangánérces területen az alábbi elsdleges érces szint típusok külö-

nithetk el :

'

a) Oxidos mangánérc a középsliász tzköves mészk között. Ilyen

kifejldést a Kövestáblán (160. sz. fúrás) és a lejtsakna déli, karbonátos mangánérces

területén ismerünk. Az oxidos mangánércgumókból álló réteg 10— 15 cm vastagságú,

gyakorlatilag nem jelents.

Feltételezheten a középsliász mészk közén lev oxidos mangánérc volt az

iirkviti mangánérces területen a középsliász végén kezdd, és a felsliászban általá-

nossá váló mangánércképzdés els mangánüledéke.

b) Karbonátos mangánérc háromtelepes kifejldéssel, a 36. sz.

fiuásból ismert az északnyugati területen. Másutt is vannak a radioláriás agyagmárga

között 20—30 cm-es vastagságú mangánkarbonátos rétegek, de gyakran nem azono-

sithatók más réteggel, valószínleg lencsésen kiékeldnek. A három-telepes kifejldés

távolabbi elterjedését a késbbi kutatások igazolhatják.

c) Karbonátos mangánérc két-telepes kifejldése általánosan elter-

jedt tipus. Ilyen kifejldés van a jelenleg feltárás alatt lev karbonátos területen. Két-

telepes kifejldés esetében az érces szint a fteleppel kezddik és a II. teleppel zárul,

közöttük helyezkedik el a radioláriás agyagmárga.

d) Karbonátos mangánérc ftelepes kifejldéssel a karbo-

nátos mangánérces terület keleti peremén, a 95. sz. fúrásban, a Ill-as akna északi

mezejében, a lejtsakna déli területén van meg. Ezeken a területeken az alsó- és középs-

dogger összlet hiányzik, helyenként még a radioláriás agyagmárga fels rétegei is

lepusztultak. A ftelepes kifejldés tipus egyúttal már a közeli oxidos területet is jelzi.

e) Karbonátos mangánérces szint hiányos kifejldéssel, a

ftelep hiányával a 159., 160. sz. fúrásokban, a mangánérces területet délrl övez
kisebb rögökön. Csárdahegy déli részén. Kövestáblán, nyugaton Cservár-puszta felé

ismeretes. Ezeken a területeken az érces szintben a radioláriás agyagmárga és a fels

mangánkarbonátos telepek váltakoznak. Az érces szint a feküre a radioláriás agyag-

márgával kezdve települ.
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2 ábra. Az úrkúti mangánércterület teleptípusainak elterjedési térképe. Szerkesztette : C s e h N é m e t h

J., a fekü felszíni elterjedése V i g h Gy. és ifj. X o s z k y J. 1936. evi térképéi alapjan.

Magyarázat’ 1 . Az oxido.s mangánérc külszíni kibitvása, Alsóliász: 2. ..dachsteini típusú
’

ínészko a felszínen, 3. ,
.csárdahegyi típusú” mészk a felszínen, 4. csárdahegyi mészk karsztos felszíne;

Középsliász: 5. vörös, tzköves mészk a felszínen, 6. vörös, tuzköves mészk íoszlat^okDan

a felszínen, 7. a mészk között lev elsdleges, oxidos mangánérc ;
F e 1 s 1 i á s z : 8. karbonátos

mangánérc mindhárom telep kifejldésével, 9. karbonátos mangánérc szint két telep kitejlodesevel,

10. karbonátos mangánérc szint cgv fötclepes kifejldéssel, 11. karbonátos mangánérc szint hi^yos
kifejldéssel, 12. karbonátos, oxidos' mangánérc-terület átmeneti övezete, 13. helvbenmaradt, reteges,

pados agyagos, oxidos érc, 14. áthalmozott oxidos érc, törmelékes, iszapos, 15. athalmozott, uralko-

dóan pizolitos oxidos, érces szint, 16. fölbomlott tzk, és mangáutörmelékes, agyagos szint, 17. le-

pusztult mangánérc szint, medd karbonátos fácies, 18. Csárdahegyi karsztos felszínre települt oxidos

mangánérc, 19. kemvelt* terület, 20. lílélyfúrás, 21. Vet, 22. Antiklinalis, 23. Szmklinahs ,

Carte de l’extension des divers tvpes de gisement de la région de minerai de niauganése d’Urkút pár

T CsehXémeth, 1 958. L’exténsion superficielle du mur d’aprés le lévé de Gy . V i g h et J. N o s z k y
1936.

1. é g e n d e : 1. Affleurement de Thorizon á minerai de manganése oxydé. I<iasique inférienr:
2 \ffleurement de calcaire ,,de Dachstein”, 3. Affleurement de calcaire ,,de Csardahegy ,

4. ,Suríace

karstique du calcaire ,,de Csárdahegy”, I. i a s i q u e moyen: 5. Affleurement de calcaire rouge,

á silex, 6. Taches affleurantes de calcaire rouge, á silex, 7. M’inerai de manganése oxyde, primaire, elitre

les couches du calcaire. Fiasique sup érien r: 8. Horizon á minerai de manganese carbonate,

á trois gisements, 9. Horizon á minerai de manganése carboiiaté, á deux gisements, 10. Hotízoii a mine-

rai de manganése carbonaté, á gisement principal, 1 1 . Horizon á minerai de manganése carbonate, a sene

incompléte, 12. Zone de transition entre les territoires de minerai de manganése carbonate et oxyde,
• 13. Horizon á minerai oxydé, in s i t u, stratifié,á bancs,. á noeuds, 14. Horizon á minerai o^'de,

réarrangé, détritique, vaseux, 15. Horizon á minerai oxydé, réarrangé, principalement pisolitique,

16. Horizon décomposé, á détritus de silex et manganése, 17. Horizon dénudé de minerai de manganese,

faciés carbonaté stérile, 18. Minerai de manganése oxydé gisant sur la surface karstique du Csardahegy,
* 19. Tcrritoire exploité, 20. Forage profond, 21. Faille; 22. Anticlinal, 23. Synclinal

i
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Ezek a kisebb rögök a mangánülepedés els szakaszán kedveztlen helyzetben,

talán fenékáramlásos övezetben voltak. De fennáll a lehetsége annak is, hogy ezekre

a területekre a mangánülepedés transzgresszióval ért el, bár sem elz regresszióra,

sem a késbbi transzgresszióra utaló nyomunk nmcs.

A karbonátos mangán érces szint kzeteinek.el változása

A karbonátos mangánérces területen a középsdogger posidonomiás szürke,

zöldesszürke tzkvés márgával a jura rétegsor lezárul, fiatalabb képzdményeket a

jurából nem ismerünk. A jura végén, a krétaidszak elején, az újkimmériai heg>'ség-

képzdési szakasz során a terület keleti része magasabb szintre került. így az alsó-

dogger barna ammoniteszes márga, a középsdogger tzköves mészmárga teljes egészé-

ben lepusztult. (95. sz. fúrás.) -

Részben az érces összlet kzetei is lepusztultak. Helyenként (61 sz. fúrás környe-

zetében) az érces szint teljes egészében lepusztult. Itt a középsliász mészkre "köz-
j

vétlenül a középsökréta mészk települt. A fed júra rétegösszlet lepusztulási vonalát ;

kelet felé a II. akna peremén megismert 1 1 m magasságú vet nagy vonalakban jelöli.
!

A karbonátos és az oxidos mangánérces területek között húzódó átmeneti övezet is •

ezt a vonalat követi. De ennek a vetnek a karbonátos és az oxidos mangánérces ter-
|

letek elválasztása szempontjából nincs olyan nagy jelentsége, mint annak eddig tulaj

-

donitottunk. Az elsdleges karbonátos mangánérc oxidációjának, az érces szint egyéb

kzeteinek elváltozási lehetsége abban volt, hogy a fedösszlet lepusztult és az érces

szint kzetei felszinre, vagy felszinközelbe kerültek. Az elbbieken kivül másik oxidációs

lehetség is volt a karbonátos mangánérces területen belül. Tektonikai vonalak, gyr-
;

dés, kisebb vetk környezetében, kisebb foltok oxidálódása lehetvé vált. Ilyen helyi
i

jelleg oxidáció van a III. aknában a karbonátos rétegösszletben, a csapásmenti vágatból

felhajtott dlésmenti feltörés járóosztályában, a +250—260 m-es szinten. Ebben a

feltörésben lev kzetek adtak bizonyítékot az érces szint kzetehiek, elssorban a

sötétszürke radioláriás agyagmárgának elváltozottságához. Nemcsak a karbonátos

mangánérc, a radioláriás agyagmárga, hanem a középsliász tzköves mészmárga és

tzköves mészk is elváltozott. Az egyes kzettípusok elváltozása eddigi ismereteink

szerint a következkben határozható meg (lásd melléklet).

A karbonátos érces szint kzetehiek elváltozott típusai az oxidos mangánérces

területen általános elterjedések, a karbonátos mangánérces területen kisebb oxidációs

gócok mentén egyik, vagy másik van nieg. A karbonátos érces szült kzeteinek oxidá-

ciójánál, elváltozásánál több kérdés merül fel. Egyik ilyen probléma, mi az oka, hogy

ugyanabból az alapkzetbl különböz oxidos érctipusok, kzettípusok alakulnak ki?

\"alószin, hogy ahol gyorsabb lefolyású volt az oxidáció, ott jönnek létre a laza, porózus

érctípusok, ahol az oxidáció lassú volt, ott a pados, gumós, réteges oxidos érctipusok.

Gyors oxidálódás esetén a karbonátos mangánércben egyenletesen eloszló mangán-

karbonátos ásványok eredeti helyükön oxidálódtak, míg lassú oxidáció esetében jelents

elemrendezdés, elemvándorlás, — elssorban a mangán koncentrációja — is végbe-

:nent. A helyi dúsulások a környezet mangántartalmát csökkentik, ez a folyamat pedig

hosszabb ideig tartó oxidációs lehetséget kíván. A gumós érctípusoknál az agyagos

alapanyag megrizte a karbonátos mangánérc eredeti rétegzettségét, de mangán-

tartalmát elvesztette és az gumókban diisult fel.

Egyes teleprészekben mm-es nagyságú, másutt 10— 12 cm átmérj, vagy ennél

nagyobb gmnók vannak. Az ércgumók nagysága attól függ, hogy mennyi volt az alap-

anyagban a kezdeti oxidációs góc, ahol a feldúsulás megindulhatott. Sok oxidációs góc



Gyors elvftltozás Láss A elv&ltozás

Tömött, pados, sötétszürke , r.,dlol4riá. aKynsdiarsa

Laza, képlékeny, fekete radiolárúls agyag Sarga, radioláriás agyagmárga, helyenként sötét-
sziirkc, cl nem bontott rodioláriás ngyagniörga
zárványokkal.

Sárga, szurkcfoltos rodioláriás agyag, sötétbarna
limonitos szinezés erekkel.

Csontszin agyag, a radioláriás agyagmárga még
fclisnicrbctÖ rétegzettségével.

Fellazult, rétegzettség nélküli, szaliálytnlanul Iimn>
nitos fcstést'i, mongándendrites, sárga, csontszioú,
lílníoltos agyag.

Sárga mangáupLzolitos agyag.

Fehér, sziirkc agyag, mangánpizolitokkal, helyen-
ként uz érces szint teljes szelvényében.

Tumor, pados, kristályos-eres oxidos mangánérc

Zöld, zldcssz 11 rkc. barna, dufeasávos karbonátos niaugáuérc

Sötétbarna, liuoszuvctú oxidos snangánérc. Zöld agyagkuzos, réteges, oxidos mangánérc.

Barna, világosbarna, durvas,ávos karbonátos mangánérc

Laza.szövctú, porózus, sötétbarna, oxidos mangán-
érc, világosbarna sávokkal.

Baniu agyagkuzos, diirvasávos réteges oxidos
mangánérc 1—3 cm vastagságú érccsikokkal.

Fekete, világosbarna, sávo s karbonátos mangánérc

Lazuszuvetá, ])orózus, világosbarna, fekete sávos,
oxidos man^nérc.

('•umós oxidos mangánérc, sötétbarna eredeti
mangánkarbonátos relegzeUségét megrz, de
mangánban szegény agyagban. Az ércgumókban
az eredeti karbonátos niímgánérc rétegzettsége
felLsiuerhctó. helyenként karbonátos érc-zárványok
is vannak I>cunc. A numgánéregumók 20—60 cm
nagyságúak.

Barna, világosbarna, finom sávos karbonátos mangánérc

LazAszovctti. iwrózus, sötétlmma, oxidos mangán- Barna ogyagközös, finomsávozott réteges oxidos
mangánérc. Az érc-sávok I—5 mm vastagságúak

(•umós oxidos mangánérc, barna, eredeti karl>o-
náliis rétegzettséget megrz, de mangánban
szegény a^aglMkn. A mangángumók 1—l cm

Zöld, sötétszürke, fiuomsá

Mangánban szegény, (ckfiben lev, zöld. barna,
vörös, sárga eres agyag, ritkán 2—3 cm nagyságú
oxidos mangánérc gumókkal.

ZöldcsszUTke. tz

Barna agyag 2—4 an vastagságú túzkösávokkal
(..tAzktonnelékes agyag")

gosbarna guinös mészk

Közsaszlnú. vörÖ!

Vörös, zöld agyagos gumós mészk

> túzköves mészk

Vörus, agyagos, kovalisztpados mszek

Laza kovaliszt, kovoinurva
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esetén apró, kevés góc esetén nagyobb gumók alakultak ki. Az oxidos ércgumók gyakran

megrizték a karbonátos érc rétegzettségét, és azokban gyakori a karbonátos érc-zárvány

is. Néha a gumókban ketts rétegzettség ismerhet fel. Az eredeti rétegzettség és kon-

centrikus növekedési rétegzettség. A karbonátos mangánérc különböz típusai nem
egy idben változnak át. Az oxidálódás a fekete és barna karbonátos mangánérc típu-

soknál korábban kezddik. Ez abból következik, hogy ezek a típusok már eredetileg

is tartalmaztak a karbonátos mangánásványok mellett oxidos, hidroxidos mangán

-

ásványokat, amelyek a késbbi oxidáció gócai voltak. Az elváltozás részletes magya-

rázata még további anyagvizsgálatot igényel.

2. Átmeneti övezet

A nyugati karbonátos mangánérces és a keleti oxidos mangánérces területek

között átmeneti öv van. Ez az átmeneti öv a II. akna lemvelt területének nyugati

peremén húzódik észak—déli csapásirányban, -f320—330 m tengerszint feletti magas-

ságban. Az átmeneti öv északi része a Csingervet által levetett mélyszinten, -f- 170— 190

m tengerszint feletti magasságban van, bizonyosan hasonló kifejldéssel, mint az ismert

II. aknai peremen. Kisebb átmeneti foltok ismeretesek a III. akna északi mezejében

és a lejtsakaiában is. Ifj- Noszky J.
—Sikabonyi L. [3] és Szab óné

D r u b i n a M. [6] régebben közölt munkáiból ismeretes, hogy a karbonátos és az

oxidos mangánérc egymáshoz viszonyított települése különböz lehet. A II. akna pere-

mén az oxidos érc a karbonátos mangánérc fedjében, a lejtsaknában a karbonátos

érc feküjében, a 135. sz. fúrásban és a II. aknában a feltárt peremen az oxidos érc a

karbonátos mangánérc között helyezkedik el. Az átmeneti övék eddig kutatott részei

a II. akna peremén, a III. akna északi mezejében és a lejtsaknában azt bizonyítják,

hogy a két érctípus egymáshoz való viszonya nem az üledékképzdési sorrend-

bl, illetve ülledékképzdési fáciesváltozásból ered, hanem az elsdleges karboná-

tos mangánérc késbbi oxidálódási sorrendjébl. A II. akna nyugati peremén két

elkészít feltörésben minden megelz környezeti jel nélkül, a teljes karbonátos

mangánérctelep átmegy oxidos mangánérctelepbe, ahol az egyes karbonátos típusú

ércek megfelel oxidált típusai alkotják az oxidos mangánérctelepet. A II. akna
szivattyúkamrájától a karbonátos telep fedjében a tömör oxidos mangánércpad
nyugat felé húzódik, és a mélység felé válik a karbonátos telep teljes szelvényében

oxidossá, bár fordítva várnánk. Ilyen fordított képet csak az eredeti karbonátos

anyag elváltozása okozhatott, s nem jelenthet üledékképzdési
sorrendet.

Az átmeneti övezetekben a karbonátos mangánérc a legkisebb szerkezeti moz-
gásra is nagy kompetenciával reagál. Enyhe réteghajlás, ráncolódás környezetében
már megindul az oxidáció, akár csak a hajszálrepedések mentén felületi oxidos hártya-

képzdéssel. Ugyancsak megfigyelhet, hogy' a karbonátos és az oxidos mangánérc
határfelületén egy' nagy vastartalmú zóna, ,,vasfront” helyezkedik el. Ez megfigy'elhet

kisebb formában a gumós ércek esetében is, ahol a gumók felületén van 1
—4 cm vastag

vasban gazdag kéreg. A lejtsaknában a zöld és barna karbonátos mangánérctípusok
között két, 10— 12 cm vastag rodokrozitos sáv van, ameh'ekben a fémtartalom :

1. Mn

2. Mii

35,56%,

34,69%,

Fe 2,96%,

Fe 2,07%.
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Ezeknek a karbonátos mangánérces sávoknak megfelel oxidált sáv', amely a

két érctípus határfelületén helyezkedik el, a barna agyagközös, gumós oxidos mangán-

érc és a még nem oxidált zöld, szürke, durvasávms, karbonátos mangánércek között

van.

1. Mn 28,38%, Fe 28,29%,

2. Mn 43,35%, Fe H,58'’ó fémtartalmú.

Az oxidáció peremén az oxigénben szegényebb körnv'ezet a v'as feldúsulását

még lehetvé tette, de mangándúsulását már nem.

Az átmeneti öv'ezetek megismerése gyakorlatilag is jelents, miv'el eddig nem
remélt újabb oxidos mangánérckészletek termelésbe vonását tette lehetv'é. Az érc-

képzdés szempontjából pedig bizonyíték, hogy a felsliász kon'i oxidos mangánérc

a karbonátos mangánércek oxidálódása rév'én, s nem elsdleges üledékként keletkezett.

Az átmeneti övezetben a fekü és a fed kzetek eh'áltozása az érces szint kzeteihez

hasonlóan köv'ethet.

3. ábra. Vágatszelvények az átmeneti területrl. A) Átmeneti övezet a II. akna peremén, li) lejtakna,

1-es karbonátos gurító, C) III. akna, északi mez, 2-es gurító

’lagyarázat: Középsliász: 1. vörös, rózsaszín, tzköves mészk, 2. vörös, agyagos

kovalisztpados, ,,kilúgozott”, tzköves mészk, 3. világosbarna, gumós mészk, 4. vörös és zöld agyagos

gumós mészk, 5. zöld, világosszürke, tzköves mészmárga, 6. barna, tíízksávos agyag, ,,kilúgozott”

tzköves mészmárga, 7. oxidos mangánérc gumók a tzköves mészmárgában
;

Felsliász: 8. sötétszürke, világosszürke, finomsávos, inangánkarbonátos agyagmárga, 9. zöld,

rózsaszín, barna, finomsávos, karbonátos mangánérc, 10. barna, világosbarna, finomsávos, karbonátos

mangánérc, 11. fekete, világosbarna, finomsávos, karbonátos mangánérc, 12. sötétbarna, durvasávos

karbonátos mangánérc, 13. zöld, barna, világosszürke, durvasávos karbonátos mangánérc, 14. rózsa-

szín, világo-sszürke, ,,rodokrozitos” karbonátos mangánérc, 15. barna, agyagközös, gumós, oxidos man-
gánérc, 16. zöld, barna, sárga, agyagközös réteges oxidos mangánérc, 17. tömött, pados, oxidos, mangán-
érc, 18. zöld, barna, szürkesáv-os agyag az oxidos érc fekvjében, 19. sötétszürke, radioláriás agyagmárga,
20. sárga, szürke, limoniteres, radioláriás agyag, 21. tömött, pados ércet kísér barna agyag, 22. tömött,

pados ércet kísér zöld glaukonitos agyag.

Coupes de tailles des territoires de transition A ) Zone de transition au bord du puits II. B) Descenderie,

chaffour No. 1. dans les roches carbonatces. C> I’uits III, champ du N, chaffour No. 2.

b é g e n d e : b i a s i q u e m o y e n : 1 . Calcaire rouge, rose, á .silex, 2. Calcaire á silex, ,,lixivié”, á

bancs de tripoli, á argile rouge. 3. Calcaire brun clair, á noeuds, 4. Calcaire á noeuds, á argile rouge
ct verte, 5. Jlarne calcaire verte, gris clair, á silex, 6. Argile brune : á bandes de silex, marne calcaire

,,lixiviée” á silex, 7. Noeuds de minerai de inanganése oxydé dans la marne calcaire á silex.

biasique supérieur: 8. Marne argileuse á M11CO3, á bandes fines gris foncé et gris clair, 9. Minerai

de manganése carbonaté, á bandes fines vertes, roses, brunes, 10. Minerai de manganése carbonaté, á

bandes fines brunes, bnm clair, 1 1 . Jlinerai de manganése carbonaté, á bandes fines noires, brun clair,

12. Minerai de manganése carbonaté, á bandes grossiéres brun foncé, bnm clair, 13. IMinerai de manganése
carbonaté, á bandes grossiéres vertes, brunes, gris clair, 14. Minerai de manganése carbonaté, rose, gris

clair, ,,á rhodochrosite”, 15. Minerai de manganése oxydé, á noeuds, á intercalations argileuses brunes,
'6. Minerai de manganése oxydé, stratifié, á intercalations argileuses vertes, brunes, jaunes, 17.iMinerai

de manganése oxydé, compact, á bancs, 18. Argiles á bandes vertes, brunes, grises, dans le mur du minerai

oxydé, 19. Marne argileuse gris foncé, á Radiolaires, 20. Argile jaune, grise, á Radiolaires, á veines de
limonite, 21. Argile brune, secondaire du minerai compact, á bancs, 22. Argiles grise, glauconifére, secon-

daire du minerai compact á bancs.
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3. Oxidos 111 a ligán érces terület

Az oxidos érces szint a középsliász barna, tíízksávos agyag és a középsökréta

(apti) korú szürke kszénnyomos agyag, márga között helyezkedik el. Helyenként
az alsókréta (barréiiii) vörös agyag is képviselve van az oxidos érces szint fedjében.
A kréta fed kzetek kelét felé, a lejtsakna peremén kiékeldnek és itt alsóeocén korú
kszenes, pirites agyag fedi az érces szmtet. A jura rétegsor alsó- és középsdogger
összlete, — amely a karbonátos területen megvan — a keleti oxidos, érces területen

lepusztult. Az érces szint feküjében a barna tzksávos agyag, — a középsliász zöldes-

szürke tzköves mészmárga elváltozott formája — általános elterjedés, csak az áthal-

niozott teleprészek feküjében hiányzik. Ilyenkor az érces szint feküjében a középs-
liász vörös, rózsaszm, tzköves mészk, vagy annak mésztelenedett formája, a vörös

agyagos tzktörmelék, kovaliszt van. Az oxidos mangánérces területen csak kisebb

területeken maradt meg az oxidos telep egészében, zömében áthalmozódott. Az oxidos

mangánérctipusokat oxidálódásuk és késbbi fejldésük során kialakult jellegük szerint

a következkben osztályozhatjuk :

aj Hely be 11 maradt réteges, gumps, oxidos mangán-
érctelep. Ha a karbonátos érctelep oxidációja során, vagy azután, az összlet nem
pusztult le, akkor az oxidos ércösszlet kzetei az eredeti karbonátos érces szint kze-
teinek elváltozott termékei. A feküben a középsliász tzköves mészkre, vagy aimak

mésztelenedett formájára, a vörös, zöld agyagos gumós mészk, erre az oxidos érces

szint közvetlen feküje, a barna tzksávos agyag települ. Az érctelep alatt gyakran
0,2— 1,0 m vastagságú zöld, barna, sárga eres agyag helyezkedik el, és az oxidos mangán-
érctelep különböz szín agyagközös rétegei erre települnek. Az ércfedben sárga, csont-

szín agyag van. Ahol a fedrétegek lepusztulása már megindult, de a telepet a lepusz-

tulás még nem érte el, a réteges, gumós, darabos, oxidos érces kifejldés telep fedjében

a sárga agyagközös, pizolitos mangánérc van. Ez tulajdonképpen a fed agyagösszlet

fellazult, mozgatott része, amelybe a mangánpizolit oldatokból való kiválással került,

tzkszemcsék, vagy egyéb törmelékes anyagok köré tömörülve. A telepszelvényben

megjelen pizolitos mangánérc jelzi a telep kezdd felbomlását.

A három aknamez területén általában ilyen helybemnaradt, denudációtól mentes

telep volt. Hasonló kifejldés ma még a mélyszmten (106. sz. fúrás) érintetlenül van meg.

Itt 50—100 m szélesség és 900—1000 m hosszúságú, észak—déli csapásirányú vonu-

latban a -f- 170—270 m tengerszüit feletti magasságban hiizódik, nyugat felé dlve.

A régi aknamezkön belül sem volt azonban mindenütt ép a mangánérctelep. Foltokban

fel volt szabdalva, áthalmozott, törmelékes jelleg részek szakították meg a telepet.

Az ép telep vastagsága 1—8 m között változik, átlagosan 3 m. Felmerül kérdés, hogy

ha az oxidos mangánércet a karbonátos mangánércbl oxidáltnak tekintjük, miért

kisebb a vastagsága, mint a jelenlegi karbonátos mangánérctelepeké? Két magyarázat

van. Valószín, hogy az oxidációval együtt jár a telep tömörülése is. A sávos, porózus,

márgaszer karbonátos mangánércbl tömör, oxidos mangánércsávos, mangánércgumós,

színes agyagközös, oxidos mangánérc lesz. Ez a szerkezeti alakulás egyúttal az eredeti

vastagság csökkenésével jár. A másik lehetség az, hogy a keleti részen leülepedett

elsdleges karbonátos mangánérctelep eredetileg is vékonyabb volt mmt a nyugati

részeken. Erre némi bizonyítékot ad a lejtsaknai karbonátos telep kifejldése, ahol

a telepvastagság 5, 10 m, szemben a nyugati területrész 10— 12 ni vastagságú telepével.

Ha ez az utóbbi feltevés igaz, akkor ez egyiíttal mutatja azt is, hogy az üledékgyjt
medence pereme, s így az elsdleges oxidos mangánérc keletkezési lehetsége is kelet

felé volt. A kutatá.st ebben a környezetben megállítja az, hogy a Csárdahegy vonalától

keletre a j líránál idsebb képzdmények vannak ma a felszínen. E feltevések helyes-



Cseh Németh: Az úrkúti mangánérctelep kifejlcdési típusai 411

ségét a késbbi kutatások igazolhatják. A lejtsaknában, az új ereszkében lev oxidos

mangánérctelep szelvényét a III. táblázat foglalja össze.

III. táblázat

A lejtsaknai új ereszke szelvénye

'S
Kémiai elemzések

Kzet m-tl m-ig c3

'X

Mn Fe SiOj

rt G
százalék

Oxidos mangánérces szint :

Felsöliász
Sárga, szürkefoltos radioláriás agyag 1,44 8,34 52,46 0,19 0,09

Barna agyagközös, réteges, szemcsés.
0,00 0,50 13,81oxidos mangánérc 0,50 25,89 18,26 0,23 0,19
0,50 1,00 0,50 29,91 21,98 6,63 0,1

1

0,30
1,00 1,34 0,34 28,33 20,54 6,76 0,15 0,29

Sárga agyagos, szemcsés oxidos maii-
1,47gánérc y. ... .

Fekete, barna durvalsávos réteges oxi-
1,34 0,13 32,43 8,77 10,59 0,12 0,18

dós mangánérc
Fekete, lazaszerkezet, oszlopos.

1,47 1,77 0,30 35,65 8,05 4,49 0,22 0,23

szemcsés oxidos mangánérc
Fekete, lazaszerkezet, porózus rété-

1,77 2,03 0,26 39,22 12,23 5,82 0,14 0,33

ges oxidos mangánérc 2,03 2,40 0,37 39,17 9,49 8,16 0,18
0,14

0,29
2,40 2,90 0,50 27,88 14,09 16,52 0,40

Barna, feketesávos, lazaszerkezet ré-

teges oxidos mangánérc
Barna agyagba ágyazott, szemcsés

2,90 3,34 0,44 30,09 8,49 14,26 0,22 0,22

oxidos mangánérV 3,34 3,84 0,50 25,25 10,93 23,54 0,10 0,12

Telepvastagság, átlagszázalék 3,84 30,44 13,89 11,98 0,15 0,24

Fekü :

Középsöliász
Barna, tzkösávos agyag

I
A karbonátos ma:igánérc különböz típusának megfelel, elváltozott oxidos

j

típusok teljes szelvényben a II. akna peremén vannak meg. Más területeken egyik-

I

másik oxidos típus hiányzik. Valószín, hogy eredetileg sem volt meg a megfelel kar-

I

bonátos mangánérc típus. így volt a lejtsaknában is, ahol a barna, világosbarna,

^ finomsávos, és zöld, szürke, durvasávos karbonátos mangánérc, helyenként a fekete,

i világosbarna, sávos karbonátos mangánérc ülepedett le, így csak az ezeknek megfelel

j

oxidos érctípusok találhatók meg.

A helybenmaradt oxidos mangánérctelep három észak—déli csapásirányú vonu-

latban helyezkedik el. Keleten a lejtsakna mezejében 155°/335° csapásirányú anti-

klüiális két oldalán, a III. akna északi és déli mezejében, és a mélyszinten, az átmeneti

övhöz keleten csatlakozó oxidos mangánérces vonulatban, amelynek eredeti tagja volt

a II. akna lefejtett mezeje. Az északi mélyszinti részt a déli magasabb szinttl a 1 40°/320°

irányi! Csingervet választja el. Az egyes érces vonulatok között áthalmozott érces,

vagy medd terület van. Az áthalmozott érces szinteken belül helyenként ép telep-

részek maradtak, rendszertelen elhelyezésben. Jellemz az, hogy ahol a tektonikai

mozgások ráncolódásban, meredek réteghajlásokban nyilvánultak meg, ott a kialakult

formák védehnet biztosítottak a telepnek. Ilyen esetekben a telepdlés 60—80°-ot is

eléri, kankás helj’zet esetén sokkal gyakoribb a telep felszakadása, foltos áthalmozódása,

mint a meredek telep esetében. Gyrdéses formáknál a felsbb benyomult összlet

/
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megvédi a telepet a lepusztulás ellen. Ennek nagyméret példája a III. akna északi

mezejében egy 50°/230° csapásirányú szinklinális, ahol a két meredek oldalon az ép
telep helyezkedik el, a peremek lankáin pedig áthalmozott érctipusok vannak.

b) A t h a 1 m o z o 1 1 m a n g á n é r c e s szint. Az oxidos mangánérc-

telep lepusztulásából az áthalmozott, törmelékes, iszapos jelleg ércek sokfélesége kelet-

kezett. Azokon a területeken, ahol az érctelep csak kis foltokban van felszabdalva, ott

a telep anyagából álló ércösszlet van. Ilyen törmelékes mangánérctipusok
minségben megegyeznek a környezettel és zömükben hasznositliatók. A telepeket helyen-

ként m a n g á n i s z a p o s vonulatok szakítják meg. Az iszap helyenként törmelék-

mentes, 20—26% mangántartalonmial. Dúsítani ezt a típust finom szemcséi miatt nem
lehet, a meddiszappal elfolyik. Ez a két típus a III. akna északi mezejében a 4. gurító kör-

nyékén nagyobb területen is található. Az áthalmozott mangánércek jellegzetes fajtája

a pizolitos mangánérc (1 48. sz. fúrás), amely két típusban ismeretes. Sárga

ag'y’agos, pizolitos mangánérc és fehér, ^szürke agyagos, pizolitos mangánérc. Az elbbi

típus az oxidos mangánérc fedjében, az utóbbi pedig az áthalmozódott ér«es szint

teljes szelvényében gyakori. A pizolitos mangánérc megjelenése a telep fedjében jelzi

a terület érces szintjének kezdeti lepusztulását. Azokon a területeken, ahol a lepusz-

tulás a fekü kzeteit is érintette, ott a tzktörmelékes, mangán tör-
melékes érctípusok alakultak ki (88. sz. fúrás). Sok változatát ismerjük a

tzktörmelék és a mangánszemcsék arányától, a törmelékanyag szemcsémek nagy-

ságától függen. Ezekben a típusokban az áthalniozódás során ülepedési rétegzettség

is létrejött. Ez megnyilvánulhat a mangán és tzkszemcsék rétegenként! elkülönülé-

sében, vagy a kevert anyag szemcsenagyság szerüiti elkülönülésében. Ismeretesek még
az érces szintben m a n g á n o s agyagok, ahol a mangánszemcsék hiányoznak.

Itt a mangános agyagok 4—6°ó mangántartalmúak és a mangán valószínleg agyag-

ásványokba van beépülve.

c) Barna, vörös agyagos, tzktörmelékes érces szint.
A mangánérctelep lepusztulásának záró szakasza az érces szint teljes felbomlása,

ahol a telep helyén megjelenik a barna, vörös agyagos, tzktörmelékes, mészk-
törmelékes, nyomokban mangántörmelékes összlet, amely zöméljen a mangánérctelep

és a fekükzetek törmelékes anyagát tartalmazza (107. sz. fúrás). Xéha nehéz az érces

szint elkülönítése a fellazult fekü tiízktörmelékes szintjétl, mivel az ugyanúgy áthal-

mozott, kevert anyagú, mmt az érces szmt. Általában a tzktörmelék uralomra jutása

jól elhatároló vonalat jelent. A tzktörmelékes érces szint a mangánérctelepes területet

északon és keleten övezi, ahol a magasabb peremeken mindenütt ez található.

d) Csárda hegyi külszíni oxidos mangánérc. Az alsóliász

,,csárdahegyi mészk” karsztos felszmére települt mangánércre vonatkozó nézeteüiket

is módosítanunk kell. Az idekerült mangánérceket nem lehet egyszeren úgy tekmteni,

hogy az törmelékes anyagként az eredeti niangánérctelepek lepusztulásából került oda.

A csárdahegyi mangánérc nem azonos jelleg a mélyszinti darabos, réteges mangán-

ércekkel. A mélyszinti telep oxidos mangánércében a Mn : Ee = 3 : 1—2 : 1 változó

arányú a nyersércre vonatkoztatva, míg az ércszemcsékre vonatkozó arány, Mn ;

Fe = 5 ; 1. A csárdaheg}'! mangánércben viszont Mn : Fe = 3 :
2— 1 : 1 változó arányú

a nyersércben, az ércszemcsékben pedig legfeljebb 3 : 1. -ú csárdahegyi mangánérc más
fémaránya nemcsak egyszeren a vas mennyiségi növekedésébl ered, hanem a mangán-

tartalom 6—8%-kal kisebb, mint a bányabeli érceknél. A Csárdahegyre a mangán
zömében oldatként került és ott vált ki újra, a vas kiválásának is kedvez körülmények

között. A Csárdahegyen található laza, gömbhéjas, vésés mangánércgumók, mangánnal

átitatott tzk és mészkdarabok is ezt bizonyítják.
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II. Áttekintés

A felsliász karbonátos mangánérctelep kedvez körülmények folytán oxidáló-

dott. A kezdeti oxidáció nyomai már a nyngati karbonátos mangánérces területen belül

is megvannak, tektonikusán meghatározott helyeken.

A karbonátos mangánérces terület jelenlegi peremén az oxidálódás kezdeti jelei

a vetk mentén rendszertelenül megjelen oxidált részek, illetve a repedések mentén
megindult felületi, oxidos hártyaképzdés. A karbonátos mangánérces területhez átmeneti

övezettel csatlakozik az oxidos mangánérces terület. Az oxidos mangánérces területen

belül az eredeti fedösszlettel védett területen, így a III. akna északi mezejében, a lejts-

aknában ma is megvan a karbonátos mangánérc. Az oxidos érces szint réteges, pados,

gmnós kifejldés telepét a felsjiirától az alsó-középskrétáig tartó lepusztulási folya-

mat éri. A lepusztiilás kezdetén a telepet megszakítják törmelékes, iszapos, agyagos

teleprészek, míg pizolitos mangánérces szelvényen keresztül az érces szint teljesen fel-

bomlik, átmegy barna, vörös agyagos, tzktörmelékes, mangántörmelékes összletbe.

A lepusztuló telep anyagából a Csárdahegy karsztos üregeibe, a mélyszinti érctl eltér

típusú mangánérc települ, részben oldatokból való újbóli kiválással, részben törmelékes

anyagként. A karbonátos maugánérctelep oxidálódási folyamatát a fekü és fed kzetek

is követik. A sötétszürke, radioláriás agyagmárgából alakul ki az oxidos érctelep fedje,

a sárga, csontszín agyagösszlet. A fekü és a fed kzetek elváltozását elssorban a

COg-ben való elszegényedés jelzi. Ennek egyik példája a középsliász tzköves mész-

kbl kialakult kovalisztpados összlet. A tzköves mészk mésztelenedése után az

eredetileg benne meglev kovaváz maradt meg. A kovaliszt 98—99%-os SiOg-tartahnú.

Az elmondottak részletes bizonyítása részben még a jöv feladata, de felvázo-

lásuk mégis nélkülözhetetlen és a gyakorlat is indokolja. Az elképzelés nyomán ugyanis

növekedett az érckészlet, s eddig helyesnek bizonyuló kutatási irányvonal alakult ki.

Ezen az alapon helyeztük a kutatások súlypontját a nyugati és délnyugati területekre,

ahol eddig csak karbonátos mangánércet tételeztünk fel. Az 1957. és 1958. évi mély-

fúrási kutatások eddig már igazolták a feltevés helyességét, s több fúrásból új oxidos

mangánérces területet ismertünk meg.
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Les faciés du gisement de mineraí de manganése d’Ürküt

Pár J. CSEH NÉMETH

1°. Dans la régión de minerai de manganése d’Úrkút, on pent distinguer trois

structures géologiques différentes. A l’W, au territoire á minerai de manganése carbonaté,
toute la série connue aux environs est représentée ; dans la partié centrale et á l’E,

au territoire á minerai de manganése oxydé, les couches supérieures du Jurassique
n’existent pás, les roches Liasiques moyennes et supérieures sont altérées

;
au bord

orientál, on trouve le territoire á minerai de manganése de surface du mont Csárdahegy.
2°. Le niinei'ai de manganése carbonaté git dans une série sédimentaire compléte

á partir dn Liasique inoyen jusqu’au Dogger moyen, le minerai mérne étant Liasique
supérieur. L’liorizon métallifére se compose de l’alternance des couches du minerai
de manganése carbonaté et de la marne argileuse gris foncé á Radiolaires, ^^oici les

faciés typiques — connus jusqu’á présent — de cet horizon :

a) k trois gisements, au bord du NW,
b) á deux gisements, dans les parties de l’W et du SW,
c) avec la présence du gisement principal inférieur, au bord de l’E du territoire

á minerai de manganése carbonaté,
d) horizon métallifére incomplet oíi le gisement principal inférieur manque, en

quelques petites niasses,

e

)

mmerai de manganése oxydé primaire, en quantité pratiquement insignifiante,

encaissé pár le calcaire Liasique moyen
;
la formation de ce minerai fut antérieure á

la ségrégation des minerais de manganése carbonatés, Liasiques supérieurs.

Les roches de l’horizon á minerai de manganése carbonaté étaient altérées du
Jmrassique supérieur jusqu’au Crétacé inférieur ou moyen, le minerai de manganése
carbonaté fut oxydé. Le gisement de minerai de manganése oxydé se compose des
minerais qui furent oxydés des divers types du minerai carbonaté. L’ensemble de tóit

du gisement de manganése oxydé est le produit de l’altération de la marne argileuse

gris foncé á Radiolaires.
Au cours de l’oxydation, de divers types de minerai oxydé étaient produits en

rapport avec la rapidité du processus. Dans le cas oíi l’oxydation était rapidé, on observe
des types de structure láche du minerai, les types stratifiés, á noeuds, á bancs étant
dús á une oxydation plus lente.

3°. Entre le territoire á minerai de manganése oxydé et célúi á minerai de man-
ganése carbonaté il y a une zone de transition. Dans cette zone on peut observer les

fornies de l’altération et les types des roches altérées.
4°. Au cours de l’altération, ce n’était qu’une certaine partié du minerai de

manganése oxydé qui restait in situ, le reste fut réarrangé. Dans l’horizon á minerai
oxydé on peut distinguer les types suivants :

a) minerai de manganése oxydé in situ, stratifié, á noeuds, á bancs,
b) gisement de minerai de manganése oxydé réarrangé, á faciés détritique,

pisolitique, argileux, vaseux,
c) horizon á minerai décomposé, á détritus de silex, á argile brune et rouge,
d) minerai de manganése oxydé gisant, au mont Csárdahegy, sur la surface

karstique de calcaire á Brachiopodes Liasique inférieur, provenant cles produits de la

dénudation du gisement de minerai de manganése primaire.
Dans le Liasique supérieur ce ne fut que le minerai de manganése carbonaté

qui se déposa au territoire á minerai de manganése actuellement connu.

2*



KONKRÉCIÓKÉPZÖDÉS ÉS ÚJ KARBONÁTOS FÁCIES A MECSEK-HEGYSÉGI PERMI f

PSZAMMITOS ÖSSZLETBEN

Dr. KISS JÁNOS—GROSSZ ÁDÁM
(XXXII—XXXIV. táblákkal)

Összefoglalás : A Mecsek-hegységi permi összlet alsó tagozatában több szintben agyagos-dolomitos
közbetelepülések vannak. Az egyik ilyen karbonátos réteg figyelmet érdeml mennyiségben konkréciókat i

tartalmaz. A mellékközetben és a könkréciókon mindenre kiterjed vizsgálatok alapján, azok képzdési I

mechanizmusát az alábbi tényezkre vezetjük vissza.
1 . A kolloidméret szemcsék túlsiilya a szellzetlen, oxigénszegény üledékgyjtö medencében.

|

2. A kolloidkémiai folyamatok adszbrpciós jelenségek létrehozásával dipol-lrvadripol molekulák
'

koagulációját segítették el, ami kezdetben a tér mindhárom irányában egj’enletesen történt, de a dia-
genezis során fellép rétegterhelésbl kifolyólag a nehézségi irányra merlegesen lapult korongalakot vett fel

.

3. A nagj-obb ,,szénülés” fokú kszéntörmelékek ,,aktív szén” viselkedése poláros-adszorpciós
jelenségekkel, részleteiben még nem teljesen tisztázott módon, vesz részt a kolloidméret elegj-reszek
koagulációjában. A kszén és az epigén kialakulások egy része között határozott összefüggés van.

4. A konkréciók óriási adszorpciós molekulák, melyek uralkodólag közös anionú ionrácsos ásvá-
nyos felépítések. ' It

A mecseki permi rétegösszlet földtani kifejldésével Böckh J., Vadász E-
,

'

és újabban Barabás A. foglalkoztak. Böckh J. szerint az itteni kifejldés ^

ketts tagozódásit. a d á s z részletes vizsgálatai alapján hármas üledékképzdési '

'

szakasz állapitható meg. Böckh J. az újabban alsó tagozatba sorolt szürkészöld, '

kovás fatörzsdarabokat tartalmazó lazább homokkövet és kszéncsikos ágyagpalát,
1

'

valamint a középs tagozatba sorolt vörös palás agyagos homokkövet ,,vernikánóval”

azonosítva permi kifejldésímek tartotta. A fölötte lev durva konglomerátumot az
;

ún. jakabhegyi homokkvel együtt az alsótriász tarkahomokk (Bundsandstein) kép-
j

zdménnyel azonosította. a d á s z E. üledékképzdési megfontolások alapján mind-
|

három tagozatot perm korúnak tartja, meh'ek középs- és felspermet képviselhetnek.
|

Barabás A. legifjabb részletes üledékkzettani vizsgálatai Vadász E.

hármas beosztását tovább tagolják még a konglomerátum alatti vörös homokk réteg-

csoportra, niig az ún. jakabhegyi homokkövet is ives és átlós rétegzdés részre bontják.

Ezenkívül az alsópermbe sorolják az eddig ismeretlen, jóformán teljesen vörös agyag-

kbl álló rétegsort, amely Dinnyeberkitl Bakonyáig a boltozat tengelyében ismer-

het fel.

A a d á s z E. beosztása szerinti permi alsó tagozat legfels részén az utóbbi

évek mesterséges feltárásai (Bakoni'a—Kvágószölls) új kzetfácies felismerését tették

lehetvé, melynek üledékkzettani jellegei a képzdménynek vizi eredetét igazolják,

s a fleg mechanikai törmelékekbl álló permi kifejldésben ,,hirtelen” változással

vegyi üledékek megjelenését jelzik. Az üledék anyagjellegében mutatkozó hirtelen

változás csak látszólagos, mert elssorban a kzetelegyrészek méreteinek mennyiségi

eltolódásában njlvánul meg. A permi pszaimnitos kzetekkel kapcsolatosan az arkózás

homokknek gyakori karbonátos, fleg dolomitból és ankeritbl álló kötanyagát

mutattuk ki. A karbonátnak kötanyagalakban való megjelenése mellett gyakoriak

a fejnagyságú doloniitlencsék és dolomitosodott — ankeritesedett fatörzsek is (tzeg-

dolomit) .
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A penni alsó-középs tagozatban az eddigi feltárások alapján többször ismét-

ldve sötétszürke és szürkésfekete pélites külsej közbeteleiaülés, lényegében pélites-

karbonátos kzetváltozat mutatkozik, ami keletkezési körülményei szerint ..dolomitos,

homokos agyag”. Ez a pszammitos kzetekkel eg}ddejíí képzdmény az üledékgyjt
medencének partoktól távolabbi,

,
.vízalatti gáttal” elzáródott, szellzetlen részében

rakódott le, ahova a lehordási területrl csak a legfinomabb szuszpenziós oldatok, és a

könny fajsúlyú szerves törmelékek kerülhettek. A kzet megiszapolt maradéka jellegze-

tes felspermi fenypolleneket tartalmaz, melyek közül Deák M. a következket hatá-

rozta meg : Niiskoisporites dulhuntyi R. Pót. et Klaus., Florinites sp., Loeckis-

porites virkkiae R. Pót. et Klaus., Pityosporites delasoiici R. Pót. et Klaus.

1 . rí6m. A konkréciók elhelyezkedése a rétegek között. — The distribtitiou o£ coucretions among the strata.

Itt ,,euxüi” fácieshez hasonló feltételek között karbonátos és agyagos elegy-

részekbl álló kzetváltozat keletkezett, gyakori kszenes törmelékekkel és epigén

pirittel. Ebben az üledékrészben sok, a mecseki pennben az irodalomban is eddig isme-

retlen, különleges, korongalakú üledékképzdési forma található. Ezek többnyire szabá-

lyosan kerek alakúak, kissé lapítottak, helyenként kagylókbélre emlékeztetnek. Eseten-

ként ötös szünmetriát mutató rajzolatok, dudorok és körkörösen futó barázdák észlel-

hetk a korong mindkét oldalán s megtéveszten szerves-eredet benyomását keltik.

Különösen kbélre utalnak azok az alakok, melyeken vázhéjnak beill % ^^nn vastag

bekérgezések is vannak. A konkréciók az anyakzetben a rétegzdéssel párhuzamosan,

egymás mellett sorakoznak, a fekv oldalán esetenként gyökérszer kiképzéssel. A korong-

alakú képletek mellett helyenként (Kvágószölls) egyéb gumós és hengeres üledék-

alakulatok is vannak, melyek ,, fejjel lefelé” állnak, ,,csüngenek” a réteglap fekv szár-

nyán. Ilyen üledékkzettani formákat észlelni a balatonfelvidéki és a perknpakörnyéki

triászban is, amit id. Eóczy ,,rhizocoralliumnak”, ,,hieroglifának” minsített.

A korongalakú és az utóbbi képletek lényegében egyugyanazon képzdési folyamat

eredményei,^ különbség az alaki megjelenés mellett, az utólagos, epigén változásokban

mutatkozik. E ,, hieroglifák” lényegében ..embrionális” kifejldés kezdetleges konkré-

ciók, melyek a gyorsabb üledékképzdési folyamatok miatt két réteglap közé kerülve

id és hely hiányában nem teljesedhettek ki. Fordított helyzetük azzal magyarázható,

hogy a rétegdlés irányában a réteglap alsó felületén ,,aktív víz” (SO^ és HCOa-tartalmú)
szivárgás volt (jelenleg is szivárog), ami a tömörebb konkréciók között lev, lazább

szövet, dolomitos kötanyagot fokozatosan kioldotta, korrodálta, s így azok ,, fejjel

lefelé lógnak” a réteglapon (1. ábra).

A bakonyai konkréciók közel azonos alakúak, de nagyságra igen változatosak :

2—20 cm átmérj példányok is vamiak. Túlnyoniórészben korongalakúak, a korong

fels közép táján esetenként kúpszer kiképzdéssel. Zömök konkréciók többnyire a

permi antiklinális D-i szárnyán (Kvágószölls) mutatkoznak, melyek bels átmetszeti

rajzolatukban is változatosabbak, érettebb alakok. A konkréciók között határozott

kagylókbélre emlékeztet formák is vannak, többségükben azonban körkörös alakok.

(XXXII. tábla, 1—4. kép.) Felületükön igen gyakori egy sárgásfehér külsej, kéreg-
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szer vékony réteg, ami esetenként hármas rétegzdést is mutat. A konkréciós rétegek

dlés- és csapásirányú kiterjedése helyi jelentség, bár viszonylag nagyobb kiterjedése

révén szintezésre is alkalmas, szintállónak bizonyul.

A konkréciós összlet pélites jellegét fleg a finom szemcsetartomány túlsúlya

juttatja kifejezésre, egyúttal nem jelez sziallitos eredetet. Megvizsgáltuk az összlet

szemcsenagysági összetételét, az egyes szemcsetartományokat szelvényszerinti ábrázo-

lásban tüntettük fel az eltér jellegek kidomboritására (3. ábra). Az összkép kiala-

kítására a szelvényben szerepl 9 mmta összes szemcsetartományait egymás mellé

helyezve eloszlásuk alapján foglaltuk össze (4. ábra).

í

2. abra. Szelvényvázlat a bakonyai konkréciós öss^etrl. Magyarázat: 1. agyagos homokk, 2. palás
agyag, 3. homokk (arkózás), 4. mintavételi helyek— Profile sketch of the Bakonya concretion-bearing
complex. Explanations; 1 . Clayly sand.stone, 2. Clay shale, 3. Sandstone (arkosic), 4. Sampling

localities

A szelvény makroszkóposait elkülönítheten az alábbi változatokból áll (a szel-

vényen összevontan tüntettük fel) :

1 . zöldesszürke, arkózás homokk
;

2. szürke, agyagos homokk
; 3. kissé

homokos, finomsávos, szürkésfekete ,,palás agyag” ;
4. sötétszürke-fekete ,,palás agyag” ;

5. szürkésfekete, sávos ,,agyag” ;
6. szürkésfekete, sávos ,,agyag” ; 7. vörösbe átmen,

szürkén foltos palás ,,agyag” ;
8. szürke, agyagos homokk

; 9. zöldesszürke, arkózás

homokk.
A konkréciók a 4., 5., 6. és 7. jelzés helyeken, a ,,palás agyag”-ban és a fölötte

lev ,,agyagos homokkben” Vannak.

1. A 0,5 0-nél nagyobb szemcsetartományú elegyrészek a fekü arkózás homok-

kben és fleg 7—9. sz. mintákban a fed sor tagjaiban a legnagyobbak.

2. 0,5— 0,2 mm 0 szemcseniéretek némi szóródást mutatnak a 4., 5., 6. rétegek-

ben
;

két Jiagy kiugrás van a fed (1) és a fekü (9) homokkpadban.
3. A 0,2—0,1 mm 0 frakciók a fekü és a fed homokkben lev kis kiugrások

mellett egyenletes eloszlásúak.

4. A 0,1—0,05 mm 0 és 0,02—0,05 mm-es szemcsetartományok igen szeszélyes

ingadozásúak. A 0,1—0,05 tartományok a fed és fekü kzetben középs értéket kép-

viselnek a 0,05—0,02 mm-es frakciók pedig ugyanitt ersen csökken jellegek.
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5. A 0,02—0,01 mm 0, a 0,01—0,005 mm 0 és 0,005—0,002 mm 0 szemcse-

tartományok szembetn mennyiségben malják a 4., 5., 6., 7. sz. konkréciókat is tar-

talmazó szelvényminták anyagát. Megjegyezzük, hogy az 5. alatt felsorolt szemcsetarto-

mányok nem adnak h képet a legfinomabb frakciók eloszlásáról, mert stabilizátorok

alkalmazása mellett sem volt elkerülhet az eleg5rrészek némi koagulálása, így a méréssel

megállapított szemcsehatárok a valóságnál nagyobb értéket fejeznek ki.

A szemcseeloszlásokból látható, hogy a konkrécióképzdés várható módon a leg-

finomabb szemcsefrakciós kzetváltozatokban történt.

Mintasiám .-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jlagyarázat

:

1 . 0,5 < mm
2. 0.2— 0,5 mm
3. 0,1—0,2 mm
4. 0,05—0,1 mm
5. 0,02—0,05 mm
6. 0,01—0,02 mm
7. 0,005—0,01 mm
8. 0,002—0,005 mm
9. 0,0002 > mm
10. Összkarbonáttartalom

eloszlása

45 %^

3. ábra. A konkrcciós összlet szemcsenagysági összetétele az egyes szemcsetartományok szelvény szerinti
ábrázolásával és az összkarbonát-tartalom feltüntetésével. — Grain size distribution of concretion-bearing
complex with the representation of the individual grain size categories according to their location along

the profile and of the totál carbonate content

A konkréciós összlet karbonáttartalniának szembetn eloszlása van. Kalcit-

alakban kifejezett összkarbonáttartalom nagyobb kiugrást csak a legfels (7. és 8. jelzés)

rétegekben mutat. Az alatta lev rétegekben éles törés mutatkozik a fekü homokkig,
egyenletesen 5—7% karbonáttartalommal (3. ábra). Az összlet fedjében és fekü-

jében lev arkózás homokk majdnem teljesen megegyez karbonáttartalmú, ami más-
irányú vizsgálatok szerint is megfelel a permi pszammitos kzeteket cementáló karbo-

nátos elegyrészek összmennyiségének.

Ez a megfigyelési tény kizárja a karbonáttartalom utólagos eredetét. Utólagos

karbonátkiválás azonban (dolomit, Mn-tartahnú dolomit) erek alakjában a permi anti-

klinális mindkét szárnyán felismerhet — fleg a rétegsorozat alsó és középs tago-

zatában — ahol ezek epigenetikus kialakulások, s már nem vettek részt a homokos
szemcsék cementálásában.

A rétegsor kzeteinek fontosabb vegyi összetételét az I. táblázatban foglaltuk

össze.

Az összletbl begyjtött konkréciókat lapjukkal párhuzamosan és a korong
élére merlegesen 3—4 mm vastag lemezekre feldaraboltuk, mikroszkópos, vegyi és

egyéb vizsgálati módszerrel tanulmányoztuk.
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A konkréciós összlet elemzési adatai*
I. táblázat

JMinta SiOz FeO Fe^Oj AbO, CaO JInO Izz. veszt.

G— 1. 73,3 0,7 0,6 2,5 0,6 2,0 2,9
G—2. 61,4 2,2 0,8 12,5 3,4 3,0 7,6
G—3. 59,1 2,0 1,8 15,4 0,8 2,8 5,7
(>—4. 61,3 2,2 1,6 16,6 0,5 2,8 5,4
G—5. 58,8 3,5 2,3 6,6 0,6 3,6 6,6
G—6. 48,9 3,9 4,3 14,2 3,2 4,7 1 1,4
G—7. 58,9 2,6 3,9 15,5 1,1 2,6 5,2
C^8. 66,4 1,5 1,0 9,4 3,1 2,9 6,1

G—9. 69,5 0,6 1,2 1 1,3 0,7 1,8 2,7

Megjegyzés: Az elemzések „gyors elemzési eljárással” készültek s 1 —2%-os pontosságúak.

• Elemz : Soha I.-né.

A korong legbels részében niajdneni mindig kszenes törmelék van, esetenként

jellegzetes növényi sejtszerkezettel. Ezt az ,,érettebb” konkréciók esetében körkörösen,

legtöbb esetben pedig csak részlegesen, félkör alakban, az alapanyagtól szemljetnen
eltér, fehér, sárgásfeliér, 0,5—8 mm vastag, karbonátos képzdmény veszi körül. Ebbl
tüskealakú kiágazások vannak, vagy az érettebb alakoknál hajszálvékony erecskéken

keresztül kapcsolatban állnak a konkréció szegély! részén lev körkörös gyrvel (K-
vágószölls) . (XXXII. tábla, 5. és XXXIII. tábla, 6—8. kép.)

Vannak olyan konkréciók is, melyeknek központi része breccsás szerkezet,

ahol a törmelékes részeket dolomit cementálja. Ezek a törmelékek fleg színben külön-

böznek egymástól, uralkodólag dolomitból állnak, a színváltozásukat a szerves elegy-

részek egyenltlen eloszlása eredményezi. A breccsás rész ugyanolyan összetétel, de

nagyobb sziallittartahmr, dolomitos alapanyag övezi.

Nehezen feltételezhet, hogy a breccsás szerkezet eredeti törmelékcsoportosulás

lenne, ami késbbi anyagrárakódással konkrécióvá alakult. A breccsás szerkezet zsugo-

rodási (cserepesedés!) forma, epigén dolomitos kötanyaggal (XXXIII. tábla, 10 kép.).

A ritkán található, félkörös alaki'i konkréció belsejében lev, ívelt alakú kikép-

zdés epigén kiválás kagylókbélre emlékeztet. Ennek anyaga héjas felépítés, vas-

tartalmú dolomit, két tüskeszer kinövéssel (XXXIII. tábla, 7. kép).

A konkréciók külön csoportjába tartoznak a sok kszenes törmeléket tartalmazó

példányok, melyek alakban is különböznek az általános korongformáktól. Nem szabályos

körkörös alakúak, epigén doloniitkiválást legritkább esetekben tartalmaznak. A kszenes
törmelék szeszélyes elrendezdés, az ersebben szénült (, .fekete kszenes”) törmelékek

mkább a konkréció belsejében, a kisebb szénülés (barnás fekete) kszéntörmelékek a

konkréció küls részében találhatók (XXXIII. tábla, 9.)

Mikroszkópos nregfigyelések szerint szembetn szemcsenagyságbeli eltérés

mutatkozik a konkréció központi és a küls részei között. A legbels részt 1
— 10 mikronnyi

elegyrészek építik fel, kifelé fokozatos szemcsenövekedés észlelhet, egész 50—80 mikron
méretig terjedleg.

Az elegyrészek nem mindig jól körülhatároltak, hanem a szuszpenziós oldatból

kivált ,,koagulációs csoportosulások”, megszilárdult formák elmosódó szegéllyel. A kon-

kréciók kialakulásának egyik feltételét — az elzk szerint — az elegyrészek nagyság-

rendi eloszlásában látjuk. Az anyagtömörülés kiinduló oka kolloidkémiai feltételekhez

kapcsolódik, a különböz töltés koagulációs részecskék, gócok egyszer összetapadása.

A szemcsenagysági és vegyi vizsgálatok a földtani körülmények figyelembe vételével

kolloid diszperz állapotú üledékképzdési közeget jeleznek, amely közeg 7—8 pn kö-

zötti, kémiailag is jól defmiált, mikrokristályos szerkezet, karbonátos és sziallitos.
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szuszpendált anyagból állt. A gócok kialakulását els fokon a sziallitos eleg^-részek I

báziskicserél viselkedése indíthatta el. B u z á g h szerint a szuszpenzkolloidokban ‘

lev részecskék között koagulálást elidéz felületi hatások, vonzóerk lépnek fel,

melyek annál ersebbek, mmél nagyobbak a felületi hatások és az érintkez felületek.

Ilyen felületi hatást, vonzóert, ionkicseréldéses adszorpció vagy poláros adszorpció

okozhat. Ionkicseréldéses, vagy poláros adszorbens jellegek az egyes nehezen oldható ‘

szilikátok, agyagásványok s bizonyos mértékben karbonátok is. A gömbalakiinak fel-

tételezett karbonát és sziallitos molekulák felületi feszültségükbl kifolyólag, dipól, ;

quadripol molekirlákhoz hasonlóan, a legnagyobb szabadenergiájú pontokon össze-

tapadnak, koagulálnak, majd gócokká tömörühiek. A koagulálás egyszer mértani

séma szerint, háromdimenziósán történt, két irányban közel egyenl, harmadik irányban i

lényegesen csökkentett módon. A konkréciót felépít kristályok mikroszkóp! képe is közel

körkörös vagy megnyúlt ováloid alak (XXXIV. tábla, 14.). A nehézségi er irányában
i

jött létre a rövidebbik, arra merlegesen a nagyobb átmér. A korongalaknak nehézségi i

er hatására történ kialakulása azonban csak közvetett lehetett, mert az eredetileg

gömbszer kialakulást a diagenezis alatt fellép rétegterhelés döntleg befolyásolta.

Poláros adszorpciójú a közönséges aktiv szén is, ami a semleges sók oldatából

vagy a kationt vágj' pedig az aniont adszorbeálhatja nagj'obb mértékben. Ezek helyébe

H—
,
illetleg OH~ lép, igj’ az oldat savanj'ú vágj' a lúgos tartománj' felé tolódik el.

A konkrécióképzdés másik f okát a majdnem mindig jelenlev, legjobban szénült

kszéntörmeléknek adszorpciós viselkedésével hozzuk összefüggésbe. Aktiv szén visel-

kedése fleg az ersebben szénült kszéntörmelékeknek van. A kevésbé szénült elegy-

részek körül anj'agtömörülés esetünkben nem volt észlelhet.

Kolloidkémiai megvilágitásban a konkréció óriási
adszorpciós molekulának fogható fel, s vegj'ületként még
azonos anion (C Og) esetén sem fejezhet ki képletileg.
A gócok töltéskülönbsége (felületi feszültség, dipól-rendszer) azzal áll el, hogy az

üledékgj'jt közegbe illit alakban bekerült és feltételezett elsdleges sziallitos elegy-

rész könnj'en cserélhet káliunüonja a karbonátos közeg nagyobb töltéssel rendelkez
(Ca'tü, Mg-t-+, ill. Fe-t+j ionjával ideiglenesen kicseréldött, s a folj'amat mindaddig

folj'tatódott, mig az egj’ensi'üj' be nem állt. Az egj'ensúlj' a diagenezis során a kolloid-

rendszer teljes megsznésével következik be. Ez a határ — megitélésünk szerint —
ott van, ahol a kolloidkémiai folj'amatokat kristálj'kémiai folj'amatok váltják fel,

amikor az elemek csoportosulása már a vegj'ületpotenciál függvénj'ében történik

(Szádeczkj') .

A konkréciók és az anj'akzet közötti lénj'eges különbség a karbonát és az agj'ag-

ásvány eloszlásában mutatkozik. A konkréciók lénj'egesen nagj'obb karbonáttartalmúak,

az anj'akzet viszont nagj'obb sziallitos tartalmával tnik ki. Szembetn különbség

még a pirít megjelenése és szerepe. Az ,,anj'akzetben” lénj'egesen gj'akoribb, mint a

konkréciókban : az elsben szmgenetikus kiválás, az utóbbiban epigén keletkezés.

Az anj'akzetben lev FeSg jellegzetesen gömbölj'ded alakú, szeszélj'es dudorokkal

és kinövésekkel. Morfológiai és ércmikroszkópos kép alapján az idsebb piritkiválás

bakteriopirit. -ú konkréciókban lev pirit rendszerint sajátalakú (hkO) vagy (100) lapok-

kal határolt kristálj', melj'et a szürke alapanj'ag redukciós jelleg, világosabb udvara

övez, ami a vastartalmri dolomitnak, ill. ankeritnek H„S redukciójára vezethet vissza.

(XXXIV. tábla, 15.). A bakteriopirit helj'enkénti jelents feldúsulását a képzdmény
kialakulási köriménj'ei szabják meg ; a permi üledékgj'jt medencének egyes pan-

gásos, oxigénben szegénj', szellzetlen niélj'edéseiben történt üledékképzdést igazolják.

A konkréciók egj'es részlegének vegj'elemzési adatai —- az epigén kialakulások

nélkül — fontos összefüggésekre világítanak. A vegj'elemzések során a konkréciókat
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két részre osztottuk : elkülönítettünk egy központi és egy peremi részt. A kett között

az elemek eloszlását pedig cseppreakciókkal állapítottuk meg. A konkréció bels mag-

jában : CaO, FeO, CO
2 ,

a konkréció peremi részében ; vSiO,, AljOg, KgO dú.sulása

mutatkozik.

A Si, A1 (és víz) nagyobb peremi dúsulása sziallitos elegyrészek nagyobb meny-

nyiségével függ össze, amivel fordítottan arányos az összkarbonát-tartalom. A karbo-

nátos elegyrészek mennyisége a peremek irányában csökken, ami étetési vizsgálatokból

is kiderül. Normál sósavas kezeléssel a bels mag körül mély étetési udvar alakul ki,

ami a konkréció közepetáján élesen kiugró peremmel leliatárolódik. Innen a konkréció-

szegélyig gyenge maratási nyomok mutatkoznak (XXXIII. tábla, 11.). A peremet

szegélyez, sárgásfehér kéreg, valamint a központi rész epigén karbonátos kiválású

ásványai kisebb oldhatóságuk miatt éles rajzolatok alakjában kiállnak.

A Si, Al, K és a víz a DTA felvétel alapján illitre utaló agyagásványba épültek,

a többi elem CO3
-gyökhöz kapcsolódik. A ferrivas nem mutat különösebb változást,

a ferrovas — az elemzés szerit — a peremek felé csökken. Ez a csökkenés csak viszony-

lagos és csak az alapanyagra vonatkozik, mert az egyes ásványok a központi magtól

a peremek felé vasban dúsabbnak mutatkoznak. A magnézium némileg ingadozik ugyan,

de a Ca++-hoz hasonlóan a peremek felé csökken jelleg.

Mikroszkópos megfigyelések szerint a konkréciók alapanyaga szürke, nagy ketts-

törés, karbonátos elegyrészekbl áll, amelyek közelebbi meghatározása a kis szemcse-

méretek miatt optikai úton nem lehetséges, mikrokémiai rekaciókkal is csak körül-

határohii lehet. Pontosabb meghatározásukat DTA és röngtenfelvételek tették lehetvé.

A DTA hbomlási görbék a dolomitnak jellegzetes endoterm csiicsait jelzik (650—700 C°).

A központi és a peremi karbonát kationjai fokozatos eltolódást mutatnak ; a köz-

ponti rész ideális dolomit-összetétel, a peremek felé Ca++ és némileg a Mg + + csökken,

a vas viszont n, vagyis a peremek felé fokozatos ankeritesedés megy végbe, az alábbiak

szerint :

' (Ca, Mg, Fe) (COgjg—>- (Mg, Ca, Fe) (COgjg—> (Mg, Fe, Ca) (COgjg és végül a peremi

sárgásfehér kéreg esetében a végs kiválás már (Fe, Mg, Ca) (COg) 2 - Ez a sorrend meg-
felel a fenti vegyületek növekv oldhatóságának, azaz csökken vegyületpotenciálok

függvényében való kiválásnak. A kalcit szerkezetébe belép magnézium kb. kétsze-

II. táblázat

I. Konkréció

Bels magja Peremi része Bels magja . Peremi része

2 . 1 . 2 .

súly% Mól, arány súly% Mól. arány súly% Mól. arány snly% ^lol. arány

SiO= 11,47 15-1 8,49 112 16,23 213 23,22 305
TiO« 0,20 3 0,17 2 0,33 4 0,45 7
Al^O, 2,37 23 2,62 26 5,22 51 7,57 74
Fe,Ü 3 0,49 3 0,67 4 0,38 2 0,61 4
FeO 6,35 88 4,56 63 3,93 55 4,29 60
;MnO 1,21 17 0,42 6 0,44 6 0,59 8
MgO 13,76 341 15,3 379 13,92 345 11,85 294
CaO 24,90 444 27,15 484 22,40 399 19,37 345
Na,0 0,13 0,2 0,16 0,3 0,16 0,3 0,15 0,2
K.O 0,50 0,5 0,47 0,5 2,31 25 1,44 15
+ HjO 1,47 82 1,67 93 1,03 57 2,14 118
-H 3O 0,20 1 0,20 1 0,37 20 0,48 26

0,09 — 0,12 0,14 0,12 —
CO3 36,97 840 38,49 875 33,80 786 28.13 639

II. Konkréció

Elemz : Dr. S i m ó Béla.
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résén, a vas pedig háromszorosan növeli az oldékonyságot ; (CaCOg = 13 mg/lit ;

MgCOg = 56 ing/lit, FeCOg = 67 mg/lit).

A konkréciók belsejében lev epigén kiválások két okra vezethetk vissza ;
i

a) beszáradásból, anyagzsugorodásból ered üregek (esetenként breccsaszer feldara-

bolódás) képzdése, b) üregeket kitölt karbonátos ásványok keletkezése. Az epigén
j

kiválások kizárólag a már kialakult konkréciók belsejében jöttek létre, s nem kívülrl i

szivárgó oldatokból csapódtak ki. Ezek túlnyomó részben a kszéntörmelékek szegélyén,

azt körülövezve helyezkednek el, ami az epigén kiválás és a kszén szoros kapcsolatára ;

utal. A kszén szerepe kétirányú lehet ; a) a. kszéntörmelék ,,aktív szén” jellegének
j

megszntével a felszabaduló, adszorbeált COg a zsugorodási hézagokba nyomulva ;

Ca++, Mg++ és Fe++ ionokat kötött le, ami a növekv oldhatóság szerint a szegélytl
j

kifelé viszonylag vasdúsabb dolomitként (még nem ankerit!) vált ki. Általában két I

réteg alakult ki : a küls, kissé rostos szerkezet, a bels pedig mozaikszer és halmaz-

polarizációt mutat. CO 2
képzdhet a kszén szénülésével egyidejleg is, de a többé-

|

kevésbé zárt rendszer ersen redukciós környezetében ilyen oxidációs folyamat nehezen
[

képzelhet el. Kizárja az utóbbi feltevést a ferro-ionok túlsúlya a ferri-ionokkal szem-

ben, de ezt igazolja a linionit teljes hiánya is. Az elemzésbl kimutatott ferri-ionok

teljes egészükben az epigén kiválásokban találhatók, meggypiros, hatszöges, pikkelyes

hematitban vannak lekötve, a konkrécióban magában nem mutathatók ki.

Az epigén dolomitos kiválásban a dolomit mellett kvarc és egy kvarcnál nagyobb
törésmutatójú ásvány (n = ^ 1,60) ismerhet fel. A kvarc a dolomitkristályokat köti

össze, vagy jól lehatárolt szemcsékben tömörül. Majdnem mindig gázzárványos (fel-

tehetleg COg összetétellel), ami a magmás kvarc (gránitkvarc) gázzárványosságától

teljes rendezetlenségében különbözik. Kvarc ezenkívül üregekben fennve, ritkán haj-

szálerekben is található a konkréció legbels részében.

A dolomitos szilikátos epigén ásvány helemzése alapján típusos dolomitnak
|

minsül 625—700 C° közötti endoterm csiicsokkal. Röntgenelemzéssel nyert d(hkl) 1

értékei alapján is fleg dolomitból áll.
|

Oldási maradéka az optikai vizsgálatok alapján három ásván}d tartalmaz
:

|

a) oldásból visszamaradt dolomitroncsokat, b) kvarcot és ej kvarchoz hasonló pozitív '

karakter, kis 2V szög szilikátásványt.

Az elemzés molekulaarányai alapján az össz-vastartahnat (FeO FegOg, a

Fe+++ 2Fe++-ra átalakítva) karbonátalakban számítva a fölöslegben lev CaO a

fenti szilikátásványhoz kapcsolódhat, így az oldási maradékban található dolomit és

kvarc melletti n = 1,60 törésmutatójú ásvány a CagSiO^ valamelyik módosulatát

képviselheti, aminek közelebbi tisztázása folyamatban lev vizsgálat feladata.

III. táblázat

Dolomitos szilikátos epigén ásvány elemzési adatai*

% Molakulaarány

SiO 6,09 101

FeO 4,79 67
FejOj 0,69 8
CaO 28,41 507
MgO 16,38 406
-H 3O 0,1

1

—
-H 2O 0,22 —
COj 41,56 945

Elemz : T o 1 n a y Vera.
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A konkréció legküls övében gyakoriak a léces külsej és apróbb tömörülésekbl

álló gipszkiválások, melyek a dolomitkristályok között szöveti elegyrészként, dolomitot

kiszorító képlet alakjában jelentkeznek. Gipsz található igen ritkán a konkréciók bel-

sejében is. A gipszkiválást a cirkuláló aktív oldatok hatására vezetjük vissza, melyek

a konkréciókon lev körkörös bemélyedések, barázdák kialakításában is dönt szerepet

játszottak. A jelenlegi feltárások magasabb szintjeiben a cirkuláló víz 6—7 p^i közötti,

a mélyebb feltárásokban 7—8 mutat, jelents Ca+ +
, Mg+ +

,
(SO^) ,

(HCOg)~
tartalommal. Bz utóbbi azt jelenti, hogy a fels övék pirítoxidációjából származó kénsav

és a szerves anyag bomlásából keletkez Imminsavak a konkréciós összleten átszivárogva

oldásos — korróziós hatást fejtenek ki s végül semlegesítdnek.

IV. táblázat

Szilikátos dolomit epigén ásvány és oldási maradékainak röntgenelemzési értékei*

Szilikátos dolomit Dolomit, Gálit Oldási maradék

á(hkl) á(hkl) I d(hkl) I

3,688 ke 3,70 így 4,127 ie

3,168 e — 3,681 ie dolomit
2,875 ie 2,88 ie 3,514 gy
2,853 e-ke 2,675 ke 3,341 ie

2,532 ke-e 2,52 ke-e 3,129 így
2,406 e 2,40 e 2,978 így —
2,186 ie 2,19 ie 2,860 i.ííy

2,063 gy 2,05 gy 2,711 e —
2,014 e 2,01 e 2,586 Így
1,989 ke — — 2,529 így dolomit
1,964 ke — — 2,460 ie kvarc
1,847 ke 1,839 Így 2,352 így
1,806 ie 1,797 le 2,284 ie kvarc
1,785 ie — — 2,236 ke-e kvarc
1,703 Így — — 2,182 igj’ dolomit
1,619 Így — — 2,131 e kvarc
1,567 gy 1,565 Így 2,008 ke
1,545 e 1,544 ke 1,981 ke kvarc
1,466 e 1,466 gy 1,924 így
1,431 ke

,
1,435 Így 1,821 ie kvarc

1,414 gy 1,413 Így 1,703 gv
1,388 e 1,387 ke 1,675 ke kvarc
1,336 ke-e 1,332 ke 1,640 ke

1,607 így —
1,553 Így —

ie = igen ers 1,544 ie dolomit, kvarc
e = ers 1,520 ke
ke = középers 1,455 ke kvarc
gy = gyenge 1,422 gy —
igv = igen gyenge 1,401 igV' kvarc

1,386 ié dolomit
1,376 ie kvarc

Felvette : G y ö r é n é

A konkréció peremén jellegzetes, sárgás, fehér, szürkés-fehér rostos külsej kéreg

húzódik, esetenként többszöri ismétldésben. Ugyanilyen rostos erek találhatók a konk-

réciós összletben is, melyek az ,,anyakzet” sávozottságával párhuzamosan, valammt
arra merlegesen is kifejldtek. Esetenként megfigyelhet az anyakzet sávozottságára

merlegesen futó rostos érnek vízszintes érben való folytatódása is. Ezek anyaga rostos

szerkezet, hahnazpolarizációt mutató kristályokból áll. (XXXIV. tábla, 13.) A ros-

tozottság az anyakzet sávozottságára, ill. az erecske síkjára merleges, -únyaga le-

galább három ásvány összeszövdése: sziderit, pirít és kvarc. A pirít a legutolsó kiválási

termék, sajátalakú és (hkO) és (100) kristályok határolják. Az anyakzetben található

rostos szideritben pirít csak elvétve mutatkozik.
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V. táblázat

Rostos sziderit elemzési adatai*

1

Molekula-
arány

SiO, 8,17 136
FeO 38,16 530
Fe^O, 1,43 9
FeS (S-bl számítva) 5,23 —
CaO 2,84 51
MgO 7,57 188—H,0 0,09 ~

+ HjO nyom —
COj 34,12 775
SOa nyom '

* Elemz : T o 1 n a y Vera.

A rostos sziderit oldási maradéka fleg kvarcból, kevés szideritroncsból és dolo-

mitból áll. A dolomit valamivel gyakoribb, ami a szideritnél kisebb oldékonyságával

magyarázható.

VI. táblázat

Röntgenelcmzési adatok*

Rostos szideritér Sziderit— Rozsnyó írod. ASTM.

flíhkl) Int. d(hkl) Int. d{hkl) Int.

4,273 ke 3,954
.

3,936 ke (d) 3,798 ig>" —
3,567 ie 3,596 ie 3,58 6
3,336 ie — — — —
3,184 így — — — —
3,072 le 3,07 e — —
2,918 így — — —
2,781 ie 2,800 ie 2,785 10
2,579 gy (d) 2,570 gy 2,536 1

2,450 gy — — —
2,351 e 2,353 e 2,340 5
2,284
2,240

g>' — — — —
Így — — — —

2,128 le 2,136 e 2,127 6
1,964 ie 1,965 e 1,959 6
1,909 ke 1,909 e — —
1,817 g>' — — — —
1,794 ke 1,796 e 1,791 5
1,730 ie 1,733 ie 1,728 8
1,662 gy (d) 1,660 gy — —
1,571 Így 1,569 gy —
1,545 gy — — —
1,525 gy 1,529 gy 1,524 2

1,504 (d) 1,509 e 1,502 6
1,425 ke (d) 1,425 e 1,422

1,392
5

1,393 gv 1,396 ke 4
1,375 gy (d) 1,379

1,356
gy 1,377 2

1,353 e e 1,351 6
1,278 gy (d) 1,281

1,261
1,226

ke
gy
ke

1,298
1,255
1,223

4
2
4

ie = igen ers
e = ers
ke = középers
gy = gyenge
Így = igen gyenge

1,201 e 1,195 5

Felvette : G y ö r é n é. X. Fe — 8 mA
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TÁBI.AMAGYAR.4ZAT — EXPI^ANATION OF PEATES

XXXII. tábla — Plate XXXII.

1. Konkréció álló helyzetben, szegélyén körkörös barázdával. Bakonya. 1 : 1/3. — Concretion
in standing position, with a circular furrow áíong its rim. Bakonya. I : 1/3.

2. Ugyanaz oldalnézetben. 1:1/2. — The same, lateral view, 1 : 1/2.

3. Ugyanaz felülnézetben. 1:1/2. — The same, írom above, 1:1/2.
4. Kagylóhéjra emlékeztet konkréció. 1:1. — Concretion resembling mussel shell, 1:1.
5. Kettévágott konkréció körkörösen kivált epigén dolomittal. Bakonya. 1:1. — Concretion cut

int two with a circular deposition of epigene dolomité. Bakonya, 1:1.

XXXIII. tábla — Plate XXXllI.

6. ,,Érettebb” konkréció. A központból sugárszeren kiinduló epigén dolomit a peremek felé-

körkörösen fut. Kövágószöllös, 1:1. — „Kiper” concretion. Epigene dolomité, starting radially from
center, proceeds towards the surface. Kövágószöllös, 1:1.

7. Kagylóhéjra emlékeztet epigén dolomit kiválás tüskeszer kiágazásokkal. Bakonya. 1:1. —
Concretion of epigene dolomité resembling mussel shell with thornlike excretions. Bakonya. 1:1.

8. Epigén dolomit-fészek kiágazó tüskékkel. Bakonya. 1:1.-— Epigene dolomité node with
thornlike excretions. Bakonj^a. 1:1.

9. Hintett kszenes törmelékek a konkréció belsejében. Az alsó szegélyen sziderit-ér. Bakonya,
1:1. — Disperse coal detritus within the concretion. Siderite veinlet along lower rim. Bakonya. 1:1.

10. Konkréció breccsaszer központi maggal, amit dolomit cenientál. Bakonya, 1:1.— Concretion
with a breccia-like Central core, cemented by dolomité. Bakonya. 1:1.

1 1. Etetési formák (n HCl) a konkréciók csiszolt felületén. 1:1. — Etching patterns (n HCl) on
the polished surface of concretions. 1:1.

XXXIV. tábla — Plate XXXIV.

12. Köszenes törmelék egykori sejtszövettel. Bakonyja. 1 : 45.— Coal detrjtus with ancient cellular

texture. Bakonya. 1 : 45.
13. Rostos, sziderites ér. Bakonya. 1 : 45. — Fibrous sideritic veinlet. Bakonya. 1 : 45.
14. Kerekded dolomit (vasas) kristályok a konkréció alapanyagában. 1 : 125.

||
Nik. — Rounded

(ferriferous) dolomité crystals in the base matéria! of the concretion. 1 : 125. |l Nicols.
15. Pirit redukciós udvarban. 1 : 22,5. ||

Nik. — Pyrite with a reductive haló. 1 : 22,5. 1|
Nicols.

Formation of concretions and a new carbonatic facies in the Permian arenitic sequence

of the Mecsek Mountains

Dr. J. KISS—Á. GROSSZ

The lower section of the Permian series of the Mecsek Mountains contains argil-

laceous-dolomitic interbeddings in several horizons. One of these has contained a note-
worthy number of concretions. A thorough study of both concretions and hst rock
has revealed the causes of concretion formation to be as follows :

1. The preponderance of particles of colloidal size in the more-or-less badly
aerated, oxygen-deficient sedimentary hasin.

2. The colloidal phenomeiia have, by the way of adsorption processes, brought
about the coagulation of dipole-quadrupole moleciües, going on at first with equal
velocity in all directions of space, bút resulting finally in a flattened discus form due
to the pressure of superincumbent layers.

3. The coagulation of colloidic particles is facilitated in an as yet incompletely
tmderstood manner by an ‘‘active carbon”-like behaviour of coal particles of intenser
carbonization. The formation of coal and that of somé of the epigenetic formations is

undoubtedly connected.
4. The concretions are, as a matter of fact, adsorptive molecules of giant size,

having a prevalently ionic lattice structure with a common anion throughout.
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ADATOK BUDAFOK ÉS TÖRÖKBÁLINT KÖRNYÉKÉNEK RÉTEGTANI VISZONYAIHOZ
^

BÁLDI TAJNIÁS

Összefoglalás : A sokat vitatott, Budafok és Törökbálint környéki oligocén-miocén képzdmények
rétegtani viszonyainak tisztázását kisérli meg a dolgozat, a részletes üledékkzettani, üledékföldtani,
slénytani és paleoökolgiai vizsgálatok eredményei alapján.

A középsöoligocén (,,kiscelli”) agyagból a felsoligocén ,,sliren” át fokozatosan fejldik ki a még
szintén felsoligocén pektunkuluszos homok. Az ,,oligomiocén” rétegcsooort (Földvári) a bnrdigalai
és alsóhelvéti, míg a szárazföldi kavics a felsöhelvéti emeletbe tartozik és együttesen önálló üledékci&ust
alkot, melyet a felsöoligocéntöl az akvitáni üledékhézag választ el. A tortónai emeletben transzgressziós
képzdményekkel induló üledékösszlet és a szarmata kéjDzdmények között csak a fauna alapján vonható
meg a határ. A szarmata rétegekre eróziós diszkordanciával települnek a felspannóniai emelet üledékei.

A Budai-hegységet dél fell övez iieogén fedhegység már az els magyar geoló-

gusok figyelmét felkeltette. Rétegtani tagolásában azonban bizonytalanságok mutat-

koztak, melyek késbb nézeteltérésekre és vitákra vezettek. Érdemben utoljára Föld-
vári A. foglalkozott a területtel, dolgozata mintegy harmmc évvel ezeltt jelent meg [5].

Azóta azonban Földvári rétegtani felfogásával szemben is kételyek merül-

tek fel (vö. H o r u s i t z k y F. [7., 9]. Csepreghyné Meznerics I. [2., 3.]),

melyek sürgették e klasszikus terület üledékföldtani alapon történ rétegtani újra-

vizsgálatát.

Középsöoligocén

A terület legidsebb képzdménye a törökbálinti téglagyár feltárásában észlelhet

szürke, kagylóstörés, forapiiniferás agyag, amit a felsoligocén agyagos

kifejldésének tartottak (Földvári A. [5], Majzon L. [10]). Gazdag Foramini-

/cra-faunáját Máj z o n ismertette, és megállapította, hogy e fauna átmenetet mutat

egyészt a ,,kiscelli agyagszer foraminiferadiis”, a rupéli képzdményektl nehezen

elválasztható felsoligocén agyag, másrészt a már határozottan felsoligocén homokos
agyag Forammi/em-faunája között. A jelen faunavizsgálatok során azonban kitnt,

hogy ebben a már eléggé felsoligocén kép ForamÍMÍ/era-együttesben — bár gyéren —
de még képviselve van a Majzon faimalistájában nem szerepl Clavulinoides szabói

H a n t k . is. így a törökbálinti téglagyári agyagrétegek kétségtelenül a középs-

oligocénba tartoznak. Alátámasztja ezt az agyagban helyenként mutatkozó makró-

fauna is, mely az apró, vékonyhéjií kagylók mellett a Grypkaea brongniarfi B r o n n

teknit tartalmazza.

Felsö'oligocén

A felsoligocén üledékei a Tétényi-fennsík É-i peremén Budafok—Törökbálint

—

Bia vonalában bukkannak felszínre a miocén képzdmények alól, és itt, továbbá az

ettl É-ra húzódó dombokon nyomozhatók keskenyebb-szélesebb sávban.

Törökbálmt köni}^ékén a ,,kiscelli” agyagból üledékfolytonossággal kifejld

teljes felsoligocén rétegsor található (1. ábra). A Clavulinoides szabói tartalnm foramini-
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ferás agyagból szürke, mállottan sárgásbarna agyag fejldik ki, melynek szemcse-

összetételében a homokliszt jut túlsúlyra és Foranuni/era-faunájában már nem észlelhet

a mélyebb szintekre jellemz Clavulinoides szabói.

A homoktartalom növekedésével és az agyagtartalom további csökkenésével

az elbbi agyagot barna, apró csillámpikkelyekkel telt homokos agyag váltja

fel, melyben a mikrofauna teljes hiánya mellett egyes héjtöredékek makrofauna jelen-

Kv:':! = Ó. 002 mm > agyag

j''
' '

'] = 0 002-0 02 homokliszt

1 km
^

/ • mintavétel helye

^ = 0.02 mm < finom homok

1 ábra \ törökbálinti olieocén szelvén3'e, a szelvényiránynak és a szemcseösszetétel válto^sanak fel-

tüntetésével. (A szemcseeloszlási vizsgálatokat B á r d o s s y G y. végezte.) 1 2. Foraminiferas agjag

Clavulinoides szabói-va). 3. Felsoligocén agyag. 4. Shrszeru csillatnos homokos agyag 5. Pektunkuluszos

finom homok — Profil des Oligozáns von Törökbálint mit dér Profilnchtung und _mit den Veranderungen

dér Komsrössenverteilung (Die Korngrössenuntersuchungen smd von G. Bardossy ausgeíuhrt

worden )
1—2 Foraminiferenton mit Clavulinoides szabói. 3. Oberoligozánton. 4. Schherartiger ghmmer-

führender sandiger Tón. 5. Feinsand mit Pectunculus

létére utalnak. Küls megjelenésében ez a képzdmény némileg emlékeztet a középs-

miocén slirre, és valószinü, hogy’ azonos a balparti FAV-feltárásokból Horusitzky
F. által leírt [9], a pektunkuluszos homok fekvjét alkotó ,,felsoligocén slír”-rel, mely

utóbbi a Cserhát peremén és a Déhiógrádi Dombvidéken is jól ismert.

A slírszer homokos agyag felfelé a sárga, csillámos, Glycymeris obovata L a iii.-al

jellemzett pektunkuluszos, finom homokba megy át. A pektunkuluszos

homok szögletes kvarcszemcsékbl áll, melyekhez muszkovit, biotit, amfiból, földpát,

limonit járul. Gyakran tartalmaz elszórtan apró kavicsokat, melyek egyes rétegekben

felszaporodhatnak, kavicsos homokot alkotva. Szegényes mikrofauna mellett gazdag

makrofaunájával tnik ki, melyet Hofmann K. ismertetett elször [6]. F fauna

korszer újravizsgálata a jöv feladata. Az smaradványok kisebb-nagyobb lencsék-

ben helyezkednek el és a kagylók legtöbbje ketts teknvel található, ami azt bizonyltja.

3 Földtani Közlöny
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hogy a lencsék nem összemosásból származnak, hanem antochton helyzetek. Az egyes
lencsék favmáját különböz fajok túlsúlya jellemzi. Vannak lencsék, melyekben a
Turritella sandbergeri, más lencsékben a Glycymeris ohovata van tömegesen.

A törökbálinti rétegsor az egész terület felsoligocénjére érvényes lehet. Erre
vall, hogy a kelenvölgyi Pacsirtahegy DK-i tövében, a Halastó partján, a pektnnkuluszos '

i

homok alatti helyzetben a törökbálintihoz hasonló, csillámos, slirszer Foraminifera-
]

í

mentes homokos agyag van feltárva. ]

A Budai-hegység D-i fedhegységében is kimutatható tehát a középs- l

és felsoli gócén közötti megszakítatlan üledékképzdés,
melyet id. N o s z k y J., H o r ti s i t z k y F., és M a

j
z o n E. a dunabalparti és i

Északi középhegységi oligocén képzdmények vizsgálata alapján már régóta hang- '
1

sitlyoztak [11., 8., 9.]. Nem kétséges, hogy a fokozatosan csökken agyagtartalmat
és növekv honioktartahnat mutató, mikrofaunájában elszegényed üledékösszlet a i

rupéli emelet végétl kezdd és az egész felsoligocénen
át tartó regressziós folyamatot juttat kifejezésre. A pek-
tunkuluszos homok, mely Földvári szerint az agyagos összletben lencséket alkot, *

nem lencsés megjelenés, hanem zárótagja, legfels szintje ennek a reg-

ressziós üledékösszletnek, mely a homok túlsúlyra jutásával és vastaghéjú puhatestek
fellépésével már határozottan sekélytengeri, partközeli viszonyokra utal. A faunájában
msgjchn egyes mediterrán faunaelemek ellenére, melyek alapján Csepreghyné
Meznerics I. iijabban az akvitáni

'

emeletbe sorolja e képzdményt [2., 3.]. a
pektunknluszos honiokot mint az oligocén üledékciklus tagját, — amire a burdigalai

emelet transzgressziós képzdményekkel települ, a bvebb faunavizsgálatig jelen isme-
reteink alapján — a felsoligocénbe soroljuk.

A felsoligocén rétegek összvastagsága 150—200 m.

Alsómiocén

A felsoligocén képzdményekre közvetlenül a burdigalai emelet transzgressziós

üledékei települnek. Az akvitáni emelet idején így denudáció-
V a 1 és ü 1 e d é k h i á n n y a 1 számolhatunk. A ’i u r d i g a 1 a i üledék-

összletet a fáciesviszonyok gyors változása jellemzi vízszintes és függleges irányban.

A paleoökológiai fácieselemzés szerint [1] a sokféle fácies néhány alaptípusra vezet-

het vissza.

Partszegéi yi fáciest képviselhetnek a 1

0

— 15 cm vastag durva kavics-

padok, melyek legtöbbször jól osztályozott, smaradványmentes, csillámos homokkal,
kaviccsal vagy növénynyomos agyaggal kapcsolatosak. A kavicsok a durva kavics-

padokban az ökölnagyságot is elérik, jól görgetettek. A kavicsanyagot a'kvarcit külön-
böz típusai, kalcedon, lidit, tzk, gránit, gneisz, gránitgneisz, turmalinos gneisz, kvarc és

igen ritka kovásodott amfibólandezit (S z é k y n é F u x vizsgálata szerint) szol-

gáltatják. A homok a szögletes kvarcszemcsék mellett a feltn muszkovitot és gyakori
gránátot tartalmazza, s szemcseeloszlási görbéje általában egymaximumos.

A Pecten—Anoniia—Os/rea-faunával jellemzett sárga, csillámos, rétegzetlen,

durva homok és finom kavicsos homok, melynek anyaga azonos a partszegélyi üledé-

kekével, 30 — 40 m mélységet is elér sekély tengerre utal.
Az üledék durva szemnagysága és a tengerfenék felszínén élt formák allochton beágyazási

körülményeüiek tanúsága szerint a tengert sekélyebb részein erteljes hullámmozgás,
mélyebb szakaszain pedig áramlások jellemezték. Kisebb helyi eltérések mind az üledék-

anyag szemcsenagyságában, mind pedig a Pecten—Anomia—Ostrea-ia.\m.a. összetételé-

ben helyi különbségeket okoztak. így egyes rétegekben az Anomia ephippium L,. jut

túlsúlyra kistermet C^/mnys-félékkel (Chlamys sxtbmalvinae B 1 a n k .) kisérve
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(,,aiiomiás homok”). Máshol a Pecteuek (Pecten pseudobeudanti Dep. et Rom.,
P. horncnsis Dep. et R o m., P. fiichsi styriaca H i 1 b., P. beudanti B a s t., Chlamys

palmata Dam., Ch. holgeri P o 1 i, Ck. varia~L,.,Ch. g'íg’as 8 c h 1 o t h.) a fauna ural-

kodó elemei, melyekhez leggyakrabban az Ostrea ediilis L., Anomia ephippium D.,

Balamis concaviis Broun társulnak. Egyes rétegekben a Pectenekkel együtt találjuk

a Glycymeris fichteli Desh., G. cfr. pilosa deshayesi May. teknit, valamint a

Pirula condita Brong., Ancilla glandiformis E a m., Monodonta amedei Brong.,
Oliva clavula E a m., Tiirritella sp., Calyptraea chinensis E., Pteria studeri Ea ni.,

Mytiliis haidingeri Horn. fajokat. Míg a fent ismertetett fácies ersebb vízmozgásra

utal, addig a gyengébb vízmozgású tengerrészeken sárga, mészkonkrécíós finom homok
képzdött a Pitar islandicoides E a ni., Solen siibfragilis E i c h w., Lutraria lutraria E-,

Paphia benoisti praecedens K a u t s k y, Cardinm hians B r o c c. fajokból álló, eredeti

élethelyzetben fennmaradt ásókagylófaunával.

A burdigalai rétegösszlet legmélyebb része a Pacsirtahegyeii tanulmányozható.

Itt a kelenvölgyi templom mögött kezdd feltárás legalján smaradványmentes, sárga,

csillámos homok és szürke agyag váltakozásából álló rétegösszletet találunk, melynek

kora Földvári szerint még felsoligocén. Amennyire a rossz feltárási viszonyok

mellett megállapítható, erre következik a már burdigalai, összemosott, csökkentsósvízi

és tengeri puhatesteket (Pecten sp., allochton Crassostrea gryphoides (S c h 1 o t h.)

teknk, Cyrena brongniarti B a s t., Pitar islandicoides E a in., Cardium kübecki H a u e r,

Aloidis sp., Turritella badensis rotimdata Schaff., T. terebralis gradata Menk.,
T. terebralis Eam., Tympanotonos margaritaceus Brocc., Ancilla glandiformis

Eam., Oliva clavula Eam.) tartalmazó kavicsos durva homok (2. ábra, Va. réteg),

mely felfelé fmomrétegzett, palás, növénylenyomatos, síkpartszegélyi füiom homokba
megy át [1]. A palás fhiom homokra pektenes-anomiás-osztreás kavicsos homokösszlet

következik, a tenger további térfoglalását jelezve. E rétegsor, melyet Földvári A.

harminc év eltt leirt szelvényével jelenleg a feltárási viszonyok romlása miatt már
nem lehet összehasonlítani — világosan mutatja a burdigalai transzgressziót

.

A kereszthegyi nagy kavicsbánya szelvénye mintegy folytatása a pacsirtahegyi-

nek. Itt csak a szelvény mélyebb, a kavicsbányába vezet vit felett feltárt, pektenes-

anoniiás kavicsos homok, Pitar—So/ew-tartalniú fmom homok és partszegélyi kavics,

homok, agyag váltakozó összletébl álló része tartozik a burdigalai emeletbe. A bur-

digalai rétegsort partszegélyi növénynyomos agyag és durva kavics zárja le, melyre a

helvéti üledékösszlet allochton Crassostrea teknket tartalmazó, keresztrétegzett,

kavicsos homokkal települ (2. ábra).

A burdigalai rétegek vastagsága Budafok közvetlen környékén 25—30 m. Föld-
vári A. szerint (,,oligo-miocén rétegek”) [5] erre a vidékre korlátozódnak: Török-

bálinton a felsoligocén felett már közvetlenül a szárazföldi, helvéti kavics következik.

A törökbálinti tüdszanatórium feletti parkban, a József-hegy oldalában azonban szürke,

durva homok található, rosszmegtartásii, meghatározhatatlan kagylókkal, fedjében a

helvéti crassostreás kavicsos homokkal. E durva homok a budafoki burdigalai homokra
emlékeztet és így feltételezhetjük, hogy a burdigalai képzdmények, bár elvékonyodva,

de még Törökbálinton is nyomozhatók.
A biurdigalai üledékösszlet diszkordancia nélkül, megszakítatlan üledékképz-

déssel megy át az

alsóhelvéti

Balanus és Crassostrea padokat tartalmazó homok, homokos kavics összletbe. A homok
és kavicsanyag teljesen azonos a burdigalai képzdményekével. Helyenként meszes

3 *
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kötanyagú konglomerátuinpad, a kereszthegyi kavicsbánya fels részén pedig 7 m i

vastag, szürke foraminiferás márga közbctelepülése észlelhet. f

A Crassostreák a Crassostrea gryphoides (vSchloth.) (= C. crassissitna = C.
i

gingensis) fajba tartoznak. Csökkent sósvizi, ingadozó sótartalmú, védett öbölre, esz-

tuárininra utalnak [1], A szürke niárga Elphidinm macellum h'. M., Nonion soldanii ,

D ’ O r b., Nonion communis D ’ O r b., Rotalia heccarii F., Cibicides lobatulns W. J.
(N y í r R. meghatározása) fajokból álló, kis faj-, de nagy egyedszámú Foraminifera-

|

faunája a ma él hasonló Foraminifera-agyixtt&sPk környezetének analógiája alapján i

a Crassostreákéval azonos életkörülményekre utal [1], A balanuszos rétegekben talál-

ható Balanus concavns Broun ugyanebben a védett öbölben tenyészett, de csak
akkor, mikor a sótartalom a normálisra fölemelkedett [1]. így a sótartalom ingadozá- 1

sának megfelelen a csökkent sósvízi periódusokban a Crassostrea-padok. és néhány
eurihalin Foraminifera-is.], míg a sótartalom megnövekedésekor a Balanus concavus
foglalta el az öblöt. X Balanus concavus-szal a balanuszos padokban ritkán Pecten-

|

töredékek is találhatók, melyek a Pec/eH 5o/armm Ram., (= P. besseri) és a P. subbe-
nedictiis fótensis Meznerics (Csepreghyné Meznericsl. meghatározása)
felsmediterrán-fajokat kéjjviselik [4], bizonyítva, hogy a csökkent sósvízi balanuszos- '

crassostreás rétegek már a helvéti emeletbe tartoznak. A kereszthegyi rétegösszletben i

a tengeri burdigalai fauna kimaradásával és az ingadozó sótartalmú öbölre utaló crassos-

treás-balanuszos rétegek megjelenésével jelzett, paleoökológiailag jól meghatározható
;

fáciesváltozás jelenti a burdigalai- helvéti emelet határát (2. ábra). A keresztrétegzett,
!

allochton Crassostrea-t€ki\ök&t tartalmazó kavicsos homokra következ forammiferás
márga felett balanuszos konglomerátuinpad található, melynek folytatása a vSashegy
Xy-i oldalán lev egykori homokbánya alján bukkanik el (Földvárinál ,,bala-
nuszos bánya”). E balanuszos pad segítségével lehet összekapcsolni a kereszthegyi és

Ny-sashegyi szelvényt. A balanuszos pad fedjében itt kavicsos homok észlelhet,
melyben 1 m vastag, autochton Crassostrea-t^Fa'k.hl álló crassostreás padot magába-

|

záró homokos agyagréteget találunk.

Az alsóhelvéti rétegösszlet 35—40 m vastag. Budafokon kívül Törökbálinton
és Érden is megállapítható jelenléte, azonban itt Balanusokat már nem találunk, csak
Crassostrea-paádkat, vagy allochton Crassostrea-tPknket (szárazföld nagyobb közelsége).

-A.Z alsóhelvéti rétegek a Balanus és Crassostrea-paúdk kimaradásával felfelé a

felshelvéti

keresztrétegzett, kavicsos homok, sárgásbarna, csillámos, durva homok, palás agyag
váltakozó összletébe mennek át. A kavics és homokanyag azonos a mélyebb szintekével,

a kavicsok gyengébben görgetettek, mint a tengerparti kavicsok, a homok szemcse-
eloszlása kétmaximunios. A képzdmény itt kovásodott fatörzseken kívül más smarad-
ványt nem tartalmaz. E folyami, szárazföldi rétegösszlet 50— 100 m vastag, nagy fel-

színi elterjedés.

A budafoki Sa.shegy K-i nyúlványain a burdigalai rétegekre smaradványmentes,
sárga, zölddel futtatott, csillámos finom homok települ nagy vastagságban.
Fedjében már közvetlenül riolittufa található és ezek szerint az alsó- és felshelvéti
durvább szemcséj üledékek helyettesít fáciese. Kitn osztályozottsága, finom üledék-
anyaga, egymaximumos szemcseeloszlása bizonyítja, hogy a tengeröbölbl lefzdött,
csendes állóvízben rakódott le.

A 25—30 111 vastag riolittufa mélyebb része, mely jelenleg már nincs
feltárva. Földvári A. szerint rétegzett [5]. A ma is látható magasabb rész réteg-

zetten. Miután a sashegyi finom honiok fedjében található, valószín, hogy a riolit-
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PACSIRTAHEGY

2. ábra. A Pacsirtahegy és a Kereszthegy—Sashegy bur-
digalai-helvéti üledékösszletének szelvénye és fejlödésgör-

béje. A fácies kiértékelések indokolását illeten 1. paleo-
ökológiai dolgozatot [I]. Magyarázat: 1. Pektenes-
anomiás-osztreás homok, kavicsos homok. II. Mészkonkréciós
finom homok Pitar—So/g«-faunával. Ill.a) smaradvány-
mentes finom homok, kavicsos homok, növénynyomos agyag,
közbetelepült durva kavicspadokkal. Ill.b) Növénylenyomá-
tos, finom rétegzett, palás finom homok. IV. Balanuszos
homok, konglomerátum. V. Homok, kavics, közbetelepült
homokos agyagban Crassos/rt’rt-padokkal. V.a) Keresztréteg-
zett kavicsos durva homok allochton Craísoifrííi-teknkkel.
VI. Szürke, foraminiferás márga. VII. Szárazföldi agyag,
keresztrétegzett homok, homokos kavics kovásodott fatör-
zsekkel. VIII Riolittufa. — Profil und Kntwicldungskurve
des burdigal-helvetischeu Sedimentkomplexes am Pacsirta-
bcrg und Keresztberg. Uber die Begründung dér faziellen Be-
wertung s'. die palaoökologische Abhandhmg \l]. E r klá-
r u n g ; I. Pecten-Anomién-Ostreensand und schottriger
Sand. II. Feinsand mit Kalkkonkretionen und einer Pitar-
Solen-P'auna. Ill.a) Kossilleerer I'einsand, schottriger .Sand,
Tón mit Pflanzenabdrücken und Einschaltungen von Grob-
schotter. Illb). Feingebanderter bláttrig absonderndcr I'ein-

sand mit Pflanzenabdrücken. IV. Balanussand und Kong-
lomerat. V. Sand und Schotter mit Crassostreeubánken in
sandig-tonigen Einschaltungen. V.a). Kreuzgeschichteter
schottriger Grobsand mit allochthonen Crassostreenschalen.
VI. Grauer I'oraminiferenmer.gel. VII. Terrestrischer Tón,
kreuzgeschichteter .Sand, sandiger Schotter mit verkieselten

Baumstámmen. VIII. Rhyolittuff.

Elfedve

' kereszthegy- SASHEGY

tufa eleinte a lefzdött csendes állóvízben, majd késbb az állóvíz feltöltése után már
szárazon rakódott le. A riolittufa kis elterjedés, csak a budafoki ,Sashegyen észlelhet.

Ez azzal magyarázható, hogy a csendes állóvíz sokkal alkalmasabb volt a riolittufa

felhalmozódására, mit a kavicsos üledékekkel jellemzett folyóvizek. A riolittufa a

Péter-Pál utcai árok É-i lejtjén még elég nagy távolságban elnyúlik Ny felé. minden-

esetre távolabb, mint azt az eddigi térképek jelzik (az egykori téglagyár feltárásá-

ban a lösz alatt is észlelhet egy kibukkanása).
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Tortónai emelet
'

A tortónai üledékek transzgressziós konglomerátum, homok, homokk rétegekkel,-*
a burdigalai, helvéti képzdmények átdolgozott törmelékanyagával települnek a fels-
helvéti szárazföldi kavicsra. A balatoni mút bevágásában a tortónai rétegsort Anomia
ephippiiim és Pecten tournali-taxtaXxnú., szürke, csillámos homok nyitja meg, melyre
a mélyebb miocén átdolgozott kavicsait, barna homokktömbjeit és Crassostrea-tékwit
magábazáró durva kavics következik. Ez utóbbi felfelé Glycymeris pilosa deshayesi
M a y.-t tartalmazó konglomerátumba megy át. A törmelék szemcsenagyságának foko-
zatos csökkenésével gazdag Mollnsca, Echinoidea- és Decapoda-iaxnxéA. magábazáró

DNy

3. ábra. A 140 m-es magassági pont szelvénye Erd-felsö v. á.-tól ÉÉXy-ra
; Magyarázat; 1. Kereszt-

rétegzett helvéti kavicsos homok. 2. Tortónai mészkötanvagú konglomerátum Glycymeris pilosa-val
3. Szarmata. Forammiferás homokos mészk. 4. Meszes, zöldszín bentonitbetelepülés Elphidittmokkal és
Rotalia beccarn-vel. 5. Faza elphidiumos mészhomok. 6. Ceritiumos mészk, tetején 1—2 cm-es limonit-
kéreg durva kavicsokkal. 7. Fels pannóniai világosszürke kardiumos-osztrakodás márga 8 Fimonit-
kötanyagú limnokardiumos homokk— Profil dér Höhe 1 40 NXÜ* von dér lüsenbahnstation Érd-felsE r k 1 a r u u g : 1. Kreuzgeschichteter helvetisclier schottriger Sand. 2. Tortonisclier Konglonierat mit
Kalkzement, Glycymeris pilosa führend. 3. Sandiger Foraminiferenkalk. Sarmat. 4. Kalkige grünge-
fárbte Bentoniteinschaltung mit Elphidium und Rotalia beccarii. 5. Fockerer Kalksand mit Él&idien
6. Centhienkalk, auf semer Oberfláche eine 1—2 cm Máchtige I.imonitkruste mit Grobschotter 7 Ober-
pannomscher hellgrauer Mergel mit Cardien und Ostracoden. 8. Fimnocardienkalk mit limonitischem

Zement.

homokk, majd típusos lajtai mészk fejldik ki a transzgressziós rétegcsoportból.

A lajtai mészk fedjében konkordánsan települ oolitos, smaradványmentes mészk,
miliolidás mészk, valamint apró csigákból és kagylókból álló törpefaunát tartalmazó
mészk összlete már a sótartalom csökkenését és ezzel a szarmata emelet beköszön-
tét jelzi.

A balatoni mút bevágásának rétegsorához lényegében hasonló rétegsort tár fel

a katonai ltérre vezet mút feltárása. A Tétényi-fennsík É-i peremén a tortónai rétegek
vastagsága 6— 10 m. Ezzel szemben Érden, a vasútállomások vidékén, ahol a kereszt-

rétegzett helvéti homokos kavics felett mészkötanyagú, Glycymeris pilosa deshayesi-

tartalmú, durva konglomerátum képviseli a tortónai emeletet, már csak 1,5—2 in.
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Szarmata emelet

A felszínen nagy elterjedésü szarmata-üledékeket konglomerátum, homokk,
durvamészk képviseli. Ahol fekvjük tortónai képzdmény, ott látszólag konkordáns

település állapítható meg, és ezeken a helyeken csak a szarmata-fauna megjelenése

jelzi a tortónai-szarmata határt. Érden a vasútállomások vidékén, a tortónai konglo-

merátum felfelé homokos mészkbe' megy át, melyben a Glycymeris pilosa deshayesi

kimaradása után Trochus podolicus által jellemzett makrofauna és Elphidiumokat tar-

talmazó Foraminifera-Í3.\ma jelenik meg. A homokos mészk felfelé mészhomok réteg-

ben folytatódik, melynek alján 10 cm vastag bentonit betelepülés (Elphidiumokkal

és Rotalia beccarii-vel) látható. Erre ceritiumos durvamészk következik, melyen köz-

vetlenül felspannóniai világosszürke limnokardiumos-osztrakodás márga és sötétbarna,

limonit-kötanyagii, linmokardiumos homokk települ. A szarmata ceritiumos mészk
és a felspannóniai limnokardiumos márga között 1—2 cm vastag, durva kavicsos

limonitkéreg jelzi az eróziós diszkordanciát (3. ábra).

Helyenként a szarmata-képzdmények ,,tiilterjednek” a tortónai üledékeken és

közvetlenül a helváti kavicsra települnek. Ebben az esetben a helvéti kavicsanyag fel-

dolgozásából ered konglomerátimi nyitja meg a szarmata-rétegsort, mely felfelé

— meszes kötanyagú homokk, Törökbálinton zöldesszín kvarchomok, majd homokos
mészk közbeiktatódása után — a szarmata-mészk különböz fácieseibe ; ceritiumos-,

kagylós-, keresztrétegzett-, oolitos-, hydrobiás-, vagy bryozoás mészkbe megy át.

A bentonit betelepülés egész területünkön kimutatható. Budatétényen kivül, ahol

mvelés alatt áll, a felszínen Törökbálmton és Érden is megfigyelhet.

A Tétényi fennsik közepén a szarmata vastagsága elérheti a 30—40 m-t is. Érden
már csak 4—5 m.
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Beitráge zr Kenntnis dér stratigraphischen Verháltnisse dér Umgebung ll'

von Törökbálint und Budafok bei Budapest 1;

T. BÁI.DI W|i

Die EiitwicklungsgeschicMe des Gebietes kann seit dem Mitteloligozán verfolgt !;
werdeii. Es kann zwischen »Kisceller Tegel« und Pectmiculussand eine stetige, regressive |i
Ablageriuig nachgewiesen werden. Die Schichtreihe wird durch feinkörniges detritales II]
Matéria! gekennzeichnet. Nach dem aquitanischen Hiatus bdet sich eine aus über- 11,

wiegend grobeni Trünimermaterial bestehende burdigal-helvetische Serie über dem IL
Oberoligozán. Die burdigal-helvetischen Schichten stellen einen mit frühburdigalischer IÍ!

Transgression beginnenden, und mit einer zweiphasigen Regression im Helvet scblies- II,

senden selbstándigen Sedimentationszyklus dar. Dér erste Teil dieses Zyklus kann Ij;

anhand dér Pectenfauna in die Burdigalstufe gesetzt werden [I. C s e p r e g k y Mez- ll
11 e r i c s, 2., 3., 4], Gleichfalls anband dér Pectenreste gehört die regressive Phase- 11

des Zyklus bereits ins Helvet. Als erster Schritt dér Regression forinté sich ein Ástua- I <

rium, eine geschützte Bucht mit schwankendemSalzgehalt, wie das durch die Balaniden ;t

und Crassostreen fülirenden Schichten bewiesen wird. Die letzteren gehen lückenlos I
in die terrestrische Schotterserie mit verkieselten Hölzern, die die Vervollkonunung I
dér Regression indiziert, über. I ,t

Die burdigalischen und imterhelvetischen Schichten sind von A. Föld- 1
vári [5] als »oligouiiozáne Sedimente<( bezeichnet worden : er betrachtete die terrest- / |

rischen Schotter als di.skordant über dem »01igomiozán« lagernd. Dér terrestrische

Schotter kann mit den helvetischen festlándischen Schottern dér Umgebimg von
Sopron, des Mecsekgebirges und des Bakouywaldes parallelisiert werden [Vadász,
12]. Das Trünimermaterial kann aus dér südlich von imserem Gebiet verlaufenden,
von eozánen Andesitausbrüchen durchbrochenen Gránit und kristallinen Schieferzone
hergeleitet werden, dérén heutiger Überrest über Tag das Velenceer Gebirge ist

[Horusitzky, F., 8]- lm Hangenden dér burdigal-helvetischen Schichtreihe
kann in eineiii kleinen Fleck dér Rhyolithtuff dér Greiize Helvet-Törtön beobach-
tet werden.

lm Törtön fángt mit dem Übergreifen des Meeres ein neuer Sedimentations-
zyklus an, dessen Ablagerímgen mit denen des Sarmats ohne nachweisbare Schichtlücke
verbunden sind. Diese Ablagerímgen werden im Gegensatz zu den álteren durch die

Vorherrschaft chemisch und organisch gebildeter Karbonatsediniente gekennzeichnet.
Die sarmatischen Schichten werden von einer Erosionsdiskordanz abgeschlossen, wor-
über oberpannonische Schichten Hegen.



A TOLCSVA KÖRNYÉKI BENTONIT GENETIKAI VISZONYAI*

Dt. kand. I^ENGYEI, ENDRE** és MÁNDY TAMÁS***

Összefoglalás : A Tolcsva környéki agyagásványdús telepek uralkodólag tufa-bentonitok,
kisebb részben andezit-lakkolitok küls burkában, hidrotermális paraméterek között átalakult ande-
zit bentonitok. A kaolinosodás kismérték. A Cset-lejti zöldessárga andezitbentonit újabb
bizonyitékot szolgáltat arra vonatkozólag, hogy bentonit nemcsak vulkáni porból, tufából, hanem-
kedvezö s hosszantartó hidrotermális adottságok között tömör erup-
tivumból (andezitbl) is keletkezhetik. Fontos tényez a kedvez, lúgos ^H'^rték.

A hegyvonulat lakkolitokat és fél-lakkolitokat burkoló, kloritosodott zöld riolit tufáiból
helyenként szép, világoszöld vagy szürkészöld bentonit képzdött. Az andezitlakkolitoktól távolabb es
nagy riolitbenyomulások tufabu'rkaiban fehér-sárgásfehér bentonitváltozatok keletkeztek. A lakkoli-
toktól való távolság növekedésével az átalakulás mértéke fokozatosan csökken. A bentonitöv vastagságá-
ból az átalakító tényezk intenzitására és idtartamára, valamint a lakkolitok méretére és a méE'bl fel-

áramló hatótényezk térbeli megoszlására is következtethetünk. A riolittufából és tömör andezitbl kelet-
kezett bentonitok között szoros genetikai és térbeli kapcsolat áll fenn,****

Földtani felépítés

A területet ( 1 . ábra) uralkodólag magmás kzetek és másodlagos termékeik

építik fel. Homokos-agyagos üledékek, tufitok csak foszlányokban jelennek meg védet-

tebb fekvés mederfeltárásokban és gépi fúrások szelvényeiben.

A két uralkodó kzettípus — riolit és andezit — települési viszonyát illeten

területünkön megállapítható, hogy a hegység aljzatát közvetlenül harmadidszaki

.
üledékekre borult riolitösszlet alkotja, s hogy az andezitvulkanizuius a rioliténál fiata-

labb. Az anyagi összetételében bázisosabbá fejldött, mélyebb szintbl felnyomuló

magma részben kéregréseken a felszínre ömlött, s lávaár, takaró, pajzsvulkán alakjában

borult a feküt alkotó riolitos tömegekre, részben a tufaösszletbe hatolt s ott telér vagy
lakkolit jelleggel merevedett luralkodólag piroxén-andezitté.

A horváti Szokolya 61 1 m magas, környezetébl kiemelked, kenyér alakú kúpja

alkotja a legnagyobb erupciós központot. Körülötte helyezkednek el csaknem köralak-

ban az alacsonyabb kiipok és radiálisán haladó gerincek.

A tortónai emeletben fellángolt s a szarmatában is folytatódó és erteljessé vált

vulkánosságot törésvonalak mentén rövidebb-hosszabb vulkáni utómködés követte,

melynek hatása elssorban a riolittufák anyagi és ásványos összetételében okozott

mélyreható változást.

Genetikai tényezk

A tufák egy része hidrotermális vonalak mentén, másik része fiatalabb andezit-

benyomulások körzetében bentonitos és kaolmos átalakulást szenvedett. Az anyagi

*A Magyar Földtani Társulat 1958. március 12-i ülésén elhangzott eladás.
** Magyar Állami Földtani Intézet.

*** Építipari és Közlekedési Mszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke.
**** Igen érdekes a bentonitkeletkezési magyarázat, amely a Tolcsva környéki bentonitok

keletkezését andezit-lakkolitoknak a riolittufába való benyomulásával értelmezi. A dolgozat azt a látszatot
kelti, mintha a hegység ezen részén csak ilyen genetikájú bentonitok fordulnának el. Véleményem szerint
ez a bentonitkeletkezési mód a hegység ezen területére, de különösen az egész hegységre nem általánosít-
ható. (A lektor megjegyzése.)
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átrendezdés kiváltó tényezi egyrészt fizikai, másrészt kémiai természetek voltak.l

Elbbiekhez tartozik a nagy hmérséklet és gznyomás, utóbbiakhoz a forró víz s al

benne oldott illó alkatrészek, melyek az anyagvándorlás s a kationcsere folyamatát]

lehetvé tették és hosszabb ideig biztosították.

Hl

i

Bentonit mind szárazföldre hullott, mind vízben ülepedett tufából képzdhetett.

Hidrotermális oldatok körzetében, vagy lakkolitos benyomulások bmkában az átalakulás

folyamata lényegesen meggyorsult. Fontos tényez az agyagásványfajta képzdésénél

a kering oldatok ^n-értéke. A Tolcsva környéki ag>"agásvány-dúsulások túlnyomó

része lúgos közegben bentonitváltozatot eredményezett. Piritbomlásból keletkezett

savanyú ^H-érték a Ciróka-meder Henderke nev oldalárkában kaolin képzdését

tette lehetvé. Néha a primér kaolinos termékek is bentonitossá alakulnak át, amint

ez a Ciróka-árok mentén is megállapítható.

A Tolcsva környéki bentonittelepekkel kapcsolatban dönt szerepet kell tulaj-

donítanunk a kutatások kapcsán felismert lakkolitos és fél-lakkolitos
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andezit-intrúziókiiak (2. ábra), melyek a Ciróka-árokbaii, a Henderke-

inederben, a Rigócska-árok fels szakaszán, a Bell-dül riolittufa-andezit kontaktusá-

ban, valamint a Cset piroxénandezit-kúpjának északi oldalán ismerhetk fel.

Általános törvényszerségként bontakozik ki, hogy elsdleges ben-
tonitos-kaolinos átalakulások elssorban hidrotermális
övezetek mentén, azok csatornarendszerében, valamint
lakkolitos mag 111 abe hatolások körzetében jöttek létre.

Hangsúh óznunk kell, hogy — véleményünk szerint — nemcsak Tolcsva területén,

hanem az egész Tokaji-vonulat peremén valóságos lakkolitraj helyezkedik el, melyeknek

2B0°

2. ábra. Elsdleges benionit-öv keletkezésének elvi szelvénye a tolcsvai Térhegy és Csethegy területen.

Magyarázat: 1. Eakkolitos andezit-felnyomulás, 2. kovakzet változatok, 3. kontakt bentonit-öv
(riolittufából), 4. riolittufa összlet, 5. hidrokvarcit, kovás tufa, 6. riolit-lávafed, 7. andezit-bentonit —
Principal section of the formation of a primary bentonite beit in the area Tér hill and Cset hill around
Tolcsva. Explanations: 1. Eaccolithic andesite intrusions, 2. varieties of silicified rock, 3. contact

bentonite (rhj-olith tuff), 4. rhyolith tuff complex, 5. hydroquartzite, silicified tuff, 6. blanket of rhyolith
lava, 7. Andesite-bentonite

a bentonitos átrendezdésben fontos szerep jutott. A jövend kutatásoknak egyik

célja a hegység belsejében rejtz, még fedett andezit-lakkolitok felismerése és fúrásos

feltárása. Agyagásványdús nyersanyagkészletek ezek burkaiban remélhetk.

Másodlagos, át halmozott és epigén bentonit változa-
tok palástként borítják a hegység lankás lejtit és völgy-
talpait. Jómhiségü, szekundér bentonitlerakódások kedvez
körülmények között a medenceszer, eredetileg lefolyástalan,
hegykúpok közti mélyedésekben jöttek létre, ezeket ben-
tonitágynak, bentonitteknönek nevezhetjük. Ha a közvetlen

felszín körösköriU riolittufa volt, akkor tiszta, iparilag megfelel, szennyezdés- és

zárványmentes bentonit képzdött. Egyébként a ma is tartó lassú ütem bentonit-

képzdés kevert agyagásványos, iparilag alig használható változatokat eredményez.

Ez utóbbiak jelentékeny része közvetlenül a külszíni vékonyabb-vastagabb nyirok-

takaró alatt jelentkezik. Anyakzetük legtöbbször riolittufa (3. ábra).

Külön figyelmet érdemel a Tolcsva DK-i szegélyén pincékben és kutakban 14—
1 6 m vastagságban megismert andezitbentonit. Képzdésének folyamatát a következk-

ben foglalhatjuk össze (4. ábra) :

Lakkolitok esetében a magma felhevít hatására a befogadó, nedves tufaburok-

ban vízgz képzdik, mely a még izzónfolyó, kis gztenziójú magmába hatol. Ezáltal

a magma viszkozitása fokozatosan csökken s a felvett víztartalom benne egyenletesen

oszlik meg. majd bizonyos burokvastagságban teljesen feloldódik.

A víztartalom kívülrl, alacsonyabb hmérséklet tufaköpenybl diffundál

befelé a magasabb hmérséklet magmába, mely nedvességszívó képességével nagy
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mennyiség vizet tud felvenni. A vizfelvételt elsegiti a maginatömeg belsejébl kifelé

áramló hmennyiségek állandó utánpótlása. így a lejátszódó folyamat nem más, mint
a magma átgzölése, transzvaporizációja. Ez inditja meg és hosszabb idtartamú
behatás esetén biztosítja a kzet anyagának teljes vagy részleges átalakulását.

? 74
»

3. ábra. Szürkészöld és fehér bentonit-feltárás a Xagyrigócska-árok fels szakaszán. Magyarázat;
1. Riolitnyirok, 2. piroxénandezit lakkolit, 3. bentonittá alakult riolittufa, — Oiitcrop of greyish green
and white bentonite in the upper section of the Nagyrigóc,ska gully. Explanations: 1. Rhyolith

soil, 2. Pyroxene andesite laccolith. 3. Rhyolith tuff altered int bentonite

4. ábra. Andezit-lakkolitok a Nagypatkó-hegj' riolittömege körül. Magyarázat; 1. riolittufa

2. riolit, 3. zöld tufa, 4. bentonit, 5. piroxénandejit — Andesite laccoliths arouud the rhyolith mass o. the
Xagypatkó hill. Explanations; Rhyolith tuff, 2. Rhyolith, 3. Green tuff, 4. Bentonite, 5. Pyroxene

andesite.

A lakkolit küls burkát szolgáló riolittufa anyaga tufabentonittá épül át, az

andezittest küls héjában pedig maga a láva alakul át andezitbentonittá. A két ben-

tonittipus fokozatosan átmehet egymásba. A két bentonittípus átmeneteiérl a komlóskai

elfordulásnál S z é k y n é* nyújtott meggyz kzetgenetikai képet.

A sötétszürke piroxénandezit a mobilizált vasvegyületek kioldódásával kifakul,

sárgás- vagy zöldesfehérré változik. Az ilyen, vegyileg és színében is kifehéredett kzetet

Szádeczky-Kardoss E.** nevezéktana értelmében leuko - vulkán it-

n a k nevezhetjük. Kzethasadékok mentén lezajlott hidrotermális folyamatok kör-

nyezetükben hasonló bentonitos, néha kaolinos átalakulást eredményeznek (Csethegy

É-i oldala).

* A komlóskai bentonit keletkezése. Földt. Közi. 1957.
** A vulkáni hegységek kutatásának néhány alapkérdésérl. Földt. Közi. 1958.
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Oxidációs környezetben az andezit vörös, limonit- és hidrohematitdús o x i -

vulkanittá, semleges vagy savanyú, reduktív közegben zöld szín, kloritdús

kzetfáciessé alakul, melyeket kloro - vulkán ltoknak nevezünk. A Tolcsva

környéki lakkolitos, de erózióval azóta feltárult andezittestekben e típusokra számos

példát találunk (Cset hegy. Kis Rigócska).

Ásványtani és teleptani adatok

Az alábbiakban a röntgen és DTA vizsgálatok alapján a gyjtött kzetminták
ásványtani és kzettani jellemzését adjuk, s egyúttal figyelemmel kísérjük azok települési

viszonyait is.

A kzetek ásványtani összetételének meghatározására a Mszaki Egyetem
Ásvány- és Földtani Tanszékén röntgenanalitikai vizsgálatokat végeztünk.

A röntgenvizsgálatok átalakított ,,IMicro 60” típusú készülékkel, Phönix-röntgen-

csövekkel, szüretien FeK sugárzással készültek, radián-kanirában. A felvételeket 30 k\'

gerjesztési feszültség mellett 12 luA-rel 5 óráig exponáltuk. A primer sugár nyílása

(cutoff) 15,5 Á-nél volt, így a montmorillonoid ásványok 14 A körül megjelen, leg-

jellemzbb reflexióját mindig határbzottan észlelni tudtuk. Az egyes vonalak inten-

zitásait becsültük s 1-tl 5-ig terjed számokkal jelöltük.

A felvételek dhki sorozatát, kiértékelésükkel együtt, az I. táblázat tartalmazza.

A vonalak relatív intenzitásai, valammt ismert összetétel elegyekrl készített felvételek

alapján megadtuk az egyes minták közelít ásványos összetételét is. Ezek a súly-

százalékos adatok azonban csak félkvantitatív jelentségek. Eredményeiket a minták

részletes tárgyalásánál timtettük fel.

A szóban forgó agyagásványos kzetekbl K o b 1 e n c z V. a Magyar Állami

Földtani Intézetben differenciális termikus elemzéseket is végzett. Összetételbeli

kiértékelései a röntgenvizsgálat i eredményekkel teljes összhangban állanak. A diagra-

mokat az 5—6. ábrán mutatjuk be. A minták jellemzése ;

1. A henderkei T^ sz., 56 ni-es mélyfúrás 40 ni vastag bentonitos összletet

harántolt. Kzete eredetileg fhiomszem tufa volt. A közeli Csethegy tufarétegek

közé hatolt piroxénandezit tömegének átalakító hatása mind északra, a Ciróka-árok

mentén, mind nyugatra a henderkei oldahnederben érvényesül. E hely közelében 18 ni

mély aknából már ismert volt e bentonitos jelleg nyersanyag. A bentonitösszletet

vékonyabb-vastagabb kovapadok választják részekre. A különböz mélységbl szár-

mazó inmták DTA diagramját a 6. ábra tünteti fel. Ezekbl, s a 15,60— 18,60 m-rl
származó rész röntgenvizsgálati adataiból megállapítható, hogy a bentonitosodott kzet
riolittufa volt. Magából a tufából csak néhány százalék földpát, s a mérsékelt mennyiség
kvarc maradt meg, a többi rész teljes egészében montmorillonittá alakult, a becsült

relatív intenzitások alapján ez alkotja a kzet % részét. Közelít összetétel : m o n t -

morillonit 75%, kvarc 20°ó. földpát 5%.
2—3. Hasonló, fehér-sárgásfehér, néha zöldes árnyalatú bentonitot tártmik fel

12 m vastagságban a henderkei-árok nyugati falában, az aknától északra 42 m távol-

ságban. Itt két, egymástól jól elkülönül átalakult tufarészleg jelenik meg. A f e 1 s (2)

sárgásfehér, képlékeny, bentonit jelleg. A bomlási folyamat nem olyan egyértelm,
mint az elbbinél, mert nemcsak tisztán bentonitosodással van dolgunk. IMaga a bento-

nitosodás is kevésbé teljes : a földpátoknak több határozott vonalát megtaláljuk, s a

földpát-montmorillonit arány kevésbé tolódott el az utóbbi javára. Az eredeti kzet
kvarcban szegényebb. Feltn, hogy a minta jelents részben krisztobalitból áll. Ennek
legersebb vonalával (4,05 A) gyakran találkozunk sok üveget tartalmazó kzeteknél,

de ilyen esetekben ez a vonal kiszélesedett. -A. jelen esetben azonban élesen és nagy
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I. táblázat

7. sz. minta

‘^hkl
^ I Anyag

14,2 5 montmorillonit
4,46 4sz* montmorillonit
3,339 3 kvarc
3,006 1 földpát
2,551 > 3 sz montmorillonit
1,8072 1 kvarc
1,6921 2 montmorillonit
1 ,4938 3 montmorillonit

2. sz. minta

14,8 5 montmorillonit
9,02 3 pirofillit

6,71 1 földiíát

5,80 1 földpát
4,482 3 montmorillonit
4,073 5 krisztobalit
3,828 1 földpát
3,480 1 földpát
3,347 1 kvarc
3,029 <3 pirofillit

2,809 > 1 sz krisztobalit
2,600 2 montmorillonit
2,509 2 kriszt.

,
pirofillit

2,171 1 sz földpát
1,8122 1 földpát
1,5110 2 montmorillonit

3. sz. minta

14,8 5 montmorillonit
9,02 2 pirofillit

7,28 1 kaolinit
4,554 3 montm., pirofillit

4,086 5 krisztobalit
3,447 1 pirofillit

3,195 1 földpát
3,001 2 pirofillit

2,825 1 krisztobalit
2,541 2 sz montm., pirofillit

1,6340 1 sz krisztobalit
1,5025 2 montmorillonit

4. sz. minta

14,8 4 montmorillonit
9,24 < 1 pirofillit

4,44 3 montmorillonit
4,014 5 krisztobalit
3,796 1 földpát
3,282 2 sz kvarc, földpát
2,991 1 földpát
2,827 1 krisztobalit
2,739 1 földpát
2,562 1 montmorillonit
2,473 2 krisztobalit

1,7885 1 földpát
1,6847 1 sz montmorillonit

5. sz. minta

7,10 >2 kaolin
6,54 1 földpát

< 4,200 4 kvarc, földpát
3,527 1 kaolin
3,324 5 kvarc
3,213 3 földpát
2,975 2 földpát
2,894 1 földpát
2,579 2 földpát
2,520 2 kaolin
2,443 2 kvarc
2,339 1 kaolin
2,276 2 kvarc
2,156 1 földpát
2,117 2 kvarc
1,9412 2 kaolin
1,8132 3 kvarc
1,7655 2 földpát
1,6671 2 kaolin

6. sz. minta

^hkl ^ I Anyag

14,3 4 montmorillonit
4,43 3 montmorillonit
3,286 2 földpát

( + kvarc?)
2,562 3 montmorillonit
1,4969 3 montmorillonit

7. sz. minta

14,6 4 montmorillonit
4,44 3 montmorillonit
4,05 5 krisztobalit
3,324 2 kvarc
3,195 1 földpát
2,559 1 montmorillonit
2,481 2 krisztobalit
1 ,4893 2 montmorillonit

S. sz. minta

14,8 5 montmorillonit
4,46 4 montmorillonit
4,10 2 krisztobalit
3,339 2 kvarc
3,014 1 földpát
2,562 3 montmorillonit
1,6887 1 montmorillonit
1,4938 3 montmorillonit

9. sz. minta

9,09 2 pirofillit

6,65 < 1 sz földpát
4,43 3 pirofillit

4,022 5 krisztobalit
3,787 1 földpát
3,305 3 sz pirofillit, földpát
2,986 2 pirofillit

2,820 1 krisztobalit
2,568 2 földpát
2,41 \ 3 krisztobalit
1,7875 2 földpát
1,6687 2 pirofillit

10. sz. minta

14,6 5 montmorillonit
4,457 4 montmorillonit
4,037 3 krisztobalit
3,777 1 földpát
3,271 3 földpát
2,998 2 földpát
2,557 < 4 sz montmorillonit
2,154 1 sz földpát
1,7972 2 földpát
1,6951 2 montmorillonit
1,4965 <4 montmorillonit

7 7. sz. minta

6,60 < 1 sz földpát
4,215 3 kvarc, beidellit

3,795 2 földpát
3,314 4 kvarc
3,227 3 földpát
2,995 2 földpát
2,894 1 földpát
2,579 3 beidellit

2,380 1 beidellit

2,161 2 földpát
2,114 2 kvarc
1 ,9336 1 földpát
1,7957 >2 kvarc, földpát
1,4975 2 beidellit

* Megjegyzés : ,,sz” kiszélesedett vonalat
jelent.
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intenzitással jelenik meg, s megtaláljuk a krisztobalit-szerkezetre jellemz további

vonalakat is. Egyébként ismert tény, hogy a bentonitosodással gyakran együtt jár a

krisztobalit megjelenése, igaz, a jelenleginél sokkal szerényebb mennyiségben. Ugyancsak
figyelemre méltó a 9,02 Á-nél kezdd vonalsorozat. Ezt a pirofillit pordia-
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5. ábra. A Tolcsva környéki bentonit- és kaolinváltoza-
tok DTA-diagramjai. 1. Henderke-árok, 15,6— 18,6
ni, 2. Henderke-árok, fels réteg, 3. Henderke-árok
alsó réteg, 4. Ciróka-árok, I'-vágat, 5. Ciróka-árok, A-
vágat, 6. Rigócska-árok, zöld változat, 7. Rigócska-
árok, fehér változat, 8. Térhegj--Bellö, 9. Csepeg-
völgyi bánya, 10. Cs;thegy É-i lejtje, 11. Községi
sütöde pincéje— Differenti’al thermal analysis diag-
rams of bentonite and caoline typcs from the sur-
roundings of the viliágé Tolcsva. 1 . Henderke-trench.
15,6— 18,6 m, 2. Henderke-trench, upper bed, 3.

Henderke-trench, lower bed, 4. Ciróka-trench, F-
gallery, 5. Ciróka-trench, A-gallery, 6. Rigócska-
trench, green modification, 7. Rigócska-trench, white
modification, 8. Tér- and Bell hills, 9. Csepegövölg3

'

inine, 10. northem slope of Csetö hill, 1 1 . cellar of the
viliágé baker\-

granijával lehetett azonosítani. A súly-

százalékos összetétel : m o n t m o r i 1-

lonit 40%, pirofillit <^25%,
krisztobalit 30%, kvarc 2%,
földpát <d0%.

Az alsó (3) tufarészleg por-

lékony, fehér, makroszkóposán mkább
kaolintípusú, tipikus kevert agyagásvá-

nyos átrendezdési termék. A bomlás

folyamata hasonló az elz mintáéhoz,

csak valamivel elrehaladottabb annál.

Uralkodó elegyrésze a montmorillonit,

mennyisége eléri az 50%-ot. A pirofillit

jóval kevesebb. A röntgenfelvételen egy,

a kaolincsoportra jellemz 7,2 Á-ös

gyenge reflexiót is találunk. A nem-
agyagásványokat itt is nagy mennyiség
krisztobalit és igen kevés földpát kép-

viseli. Kvarc nincs a kzetben. Össze-

tétele : montmorillonit 50% ,

kaolin - típus <C10%- pirofil-
lit 15%, krisztobalit 30%,
földpát <C5%.

4. A Ciróka-árok egyik vágata

(F vágat), a Henderke-árok torkolatától

K-re 9 m vastag, fehér, porózus, bento-

nitos riolittufát tárt fel, mely 7—8“-os

DK-i dléssel ÉNy-i csapásban húzódik

a Tér-hegy irányába. A tufapadok között

10 cm-es szürkésfehér kovaföld közbe-

település is felszínre került. A bento-

nitos tufa feltnen nagy krisztobalit-

tartalmú. Négy jól definiált földpát-

vonalat is találunk a felvételen, ezek

a szanidm röntgen-diagraíiijával mutat-

ják a legjobb egyezést. A 9 A körül

mutatkozó igen gyenge vonal pirofillittl, esetleg Valamilyen csillámszerü ásványtól

származik. A kvarc mennyisége alárendelt. Becsült összetétele : m o n t ni o r i 1 1 o-

nit 40%, pirofillit <C10%, krisztobalit 40% ,
kvarc 5% ,

föld-
pát <5%.

5. A Ciróka-árok új kutatóvágataiban kovapadok között olyan tufapadok is

elfordulnak a henderkei feltárások É-i folytatásaként, amelyeknél a bomlás határo-

zottan a kaolinosodás felé haladt. Ezt a kering oldatok 7 alatti értéke tette lehetvé,

mely piritbomlásból ered. (A Cset körüli tufaösszlet és átalakult termékei több helyen

tartalmaznak piritet.) A röntgenvizsgálat azt mutatja, hogy a kaolinosodás nem olyan

nagyfokú, mint azt a kzet makroszkópos tanulmányozása valószínvé tenné. A kaolin
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mennyisége nem haladja meg a 30%-ot. A többi a változatlan eredeti kzetanyag,
közelebbrl riolittufa, ezt a nagy kvarc- és földpáttartalom is bizonvitja. Az összetétel

:

kaolin 30%. kvarc 40%, földpát 30°;.

0 ^ Tolcsvátol É^'y-ra fekv Rigocska-árokban, annak fels szakaszán,
mélyebb szintben zöldesszürke (6), magasabban fehér (7) bentonitot tártak fel 8 10
m-es fúrásamk. Ez a bentonit-összlet is a piroxénandezittest burkában fordul el :

abban a hosszabb érintkezési övezetben,
mely a Nagy Patkó — Kis Rigócska K-i
lejtjén húzódik É felé. Erdhorváti
iránj'ában.

A zöld bentonit, mint több más
helyen, a kloritosodott halványzöld
riolittufából keletkezett, mely az andezit-

lakkolittal közvetlen érintkezésben áll.

Utóbbinak fizikai és kémiai hatóeri
segitették^ el szélesebb pásztában a

bentonitos átalakulást.

A 6. sz. múlta röntgenfelvételen

ers alapfeketedés mellett, elssorban
a montmorillonit vonalait látjuk nagy
intenzitással. :Mellette a földpátok leg-

jellemzbb, legersebb vonala észlelhet.

Az ers alapfeketedés meglehetsen sok
amorf anyag jelenlétére utal. A becsült

relatív intenzitások alapján a kzetet
jóminség bentonitnak kell tekinteni.

Elssorban a földpát bomlása vezetett

a montmorillonit képzdéséhez. A föld-

pátot egyetlen vonalából nem lehetett

közelebbrl meghatározni, bár viszonylag

magas d értékénél fogva legvalószínb-

ben szanidin. Feltehet, hogy a mintá-
ban kevés kvarc is van, de a 3,33 Á-ös

vonala a felvétel kis felbontóképessége miatt a szanidinéval összeolvadt. Össze-
tétele : montmorillonit 80%, földpát (+kvarc?) <20%, amorf-
anya g.

A fehér változat (7. sz. mmta) szintén igen ers bentonitos bomlást szenvedett
kzet, st a földpát-montmorillonit arány a zöld mintáéhoz képest utóbbi javára tolódott
el, tehát a bomlási folyamat elrehaladottabb. Az eredeti kzet maradékásványaként
megtalálható benne néhány százalék kvarc. A minta igen nagy részében krisztobalitból
áll. Az ásványok százalékos megoszlása : montmorillonit 50%, kriszto-
balit 40%, kvarc 5%, földpát <5%.

8. Hasonló földtani és teleptani adottságok között keletkezett bentonit a Tér-
hegy K-i lejtjén, a Bell-dlben, ahol az iijonnan felfedezett, komlóskaihoz hasonló
forrás mészk fordul el, hidrokvarcit keretben. Ez hazánkban a második harmad-
idszaki forráskalcit-lelhely. A bentonit riolittufából képzdött a közeli piroxénandezit-
benyomulás hatására. A kézifúrások 5—6 m vastagságban harántolták. A montmoril-
lonit-tartaloni eléri a 80%-ot. Krisztobalitban lényegesen szegényebb. A bomlás csak-
nem teljes, az eredeti kzetbl csak a kvarc és egy kevés földpát maradt meg. A kvarc
kis mennyiségébl s a földpátvonal alacsony d értékébl (plagioklász

!)
arra lehet követ-
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henderkei fúrás (56 m) bentonitiainak
DTA-diagramjai. 1. 7,00—9,20 m, 2. 11,70—15.60 in,
3. 15,60— 18,60 m, 4. 18,60—21,60 m, 5. 26,00—27 00
m, 6. 30,30—32,80 m, 7. 32,80—34,50 m, 8. 50 60—
51,00 m, 9. 51,00—53,60 m — Differential thermal
analysis diagrams of the bentonites of Henderke well.
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keztetni, hogy az eredeti kzet plagioklász-riolittufa volt. Közelít összetétele ; m o n t -

morillonit 80%, kriszto bálit 10%, kvarc 5%, f ö 1 d p á t 5%.
9. Tennális zónába esik a Csepeg-tárói ag3*agásványos felhalmozódás, amelyet

kezdetben kaolinnak tartottak. A kzet azonban sajátos bomlási folyamat eredménye.

A kvarcmentes, földpátban gazdag, sok üveget tartalmazó eredeti kzetbl viszonylag

nagy mennyiség p i r o f i 1 1 i t keletkezett. A legkisebb rétegtávolság — a 9 A —
meg is egyezik a pirofillit bázisreflexiójával. Kzt bizonyítja többi vonalának egyezése

mellett az a tény is, hogy a 9 A-ös vonal nedves térben való huzamos állás után sem
tolódott el. Összetétele: pirofillit 30%, kriszto bálit 40%, föld-
pát 30%.

10— 11. A következ jelentsebb bentonit-elfordulás a Cset andezittestének

küls burkában, pincékben és kutakban vált ismertté. A piroxénandezitmagma itt

eredetileg fél-lakkolitos, egyoldalúlag nyomult a környez riolittufa-összletbe.

A lakkolitok burkában lebontódást és anyagi átrendezdést szenvedett befelé

maga az andezit-tömeg is. A lakkolit lefojtott, zárt energiakészlete a tufából felvett

víztartalommal mélyreható agyagásványdús átalakulást idézett el.

Az andezit-bentonit (10) az eddigi feltárásokban 12— 16 m vastagságban jelent-

kezett a község DK-i peremén. A tufa-bentonitot (1 1) a késbbi erózió a Tolcsva-patak

mentén csaknem teljesen lehántotta róla.

A 1 0. minta röntgenfelvétele teljes mértékben igazolja azt a megállapítást, amelyet

a kzet makroszkópos és mikroszkópos tanulmányozása eredményezett, hogy ti. ben-

tonitosán bontott andezitrl van szó. A kzetüveg átkristályosodásának eredménye a

krisztobalit. Az andezit földpátjából egy kevés bomlatlanul maradt. Egyéb ásványok

vonalai nem jelentkeztek a röntgendiagranion. A kiértékelés eredménye : ni o n t -

morillonit 70%, krisztobalit 15%, földpát 15%.
A riolittufa lényegesen kevésbé bomlott el, mint az andezit (11. sz. minta.).

A relatív vonalintenzitások alapján 30—30%-ra tehet a kvarc s a földpátok nieny-

nyisége, ehhez még kisebb mennyiségben további kzetalkotók járulnak. A hidroter-

mális bomlás eredményeképpen képzdött agyagásvány legjellemzbb kisszög reflexiója

nem jelent meg. így, többi vonalának helyzete alapján beidellitnek tekintjük. Ennél
az ásványnál ugyanis gyakori a bázisreflexió gyengülése, elmosódása. Az ásványok
közelít százalékos megoszlása : beidellit 30%, kvarc 30 °ó, földpát 30%,
egyéb 10%.

E vázlatosan ismertetett agyagásvány-dúsulások genetikai viszonyai jellemzk
a hegyvonulat számos lelhelyére.

Riolittufa és andezit kontaktusain, valamint törésvonalak hidrotermális öveze-

teiben elsdleges bentonitos, kaolmos és kevert telepek jöttek létre. Ezek azonban csak

védettebb fekvésben, vagy mélyebb szmten maradhattak fenn. Jelentékeny tömegeik,

fleg a hegységszegélyeken, fiatal letaroló mködés áldozatául estek. Hidrokvarcit

és fed riolitárak több helyen hathatós védelmet nyújtottak. E kemény, ellentálló

köpenyek alatt remélhetk további, mennyiségileg és minségileg is számottev készletek.

Montmorillonit-tartalom szempontjából a henderkei fúrás és árok, valamint a

Rigócska-meder két riolittufából képzdött bentonitja bizonyult közepesnél nagyobb
értéknek. Hasonló magas agyagásvány-tartalom jelentkezett a Cset É)-i oldalán el-
forduló intenzív tennális hatásra andezitból átalakult bentonitban.

Egyes típusokra (3., 4., 9.) jellemz a pirofillit jelenléte. Beidellit csupán a cseti

andezitfal elváltozott anyagában jelentkezett, a b Fe-tartahnú anyakzet átalakulási

termékeként. Kaolinit a henderkei nagy feltárás és a közeli Ciróka-árok hófehér, ter-

málisan bontott riolittufájában képzdött. Több mintában krisztobalit kísérte a ben-

tonitosodást.

4 Földtani Közlöny
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Végs eredményként leszrhet, hogy a különböz fácies. egymástól néha távol-
es lelhelyek bentonit-típusai agyagásványos összetételükben más-más fizikai és vegyi
tényezk jelenlétét tükrözik. Ezért mindegyik lelhely bentonitját egyéni sajátságok
jellemzik. A genetikai viszonyok sokrétsége miatt a hegység területén nincs és nem
is lehet egyöntet agyagásványos termék, s nem jellemzi ket regionális kiterjedés.
Tömegük is az átépülésnél szerepl hatóerk függvénye.

Miden hegységbeli lelhely kzetanyaga — ipari igénybevétel eltt — alapos
kivizsgálást tesz szükségessé. Valamilyen ipari célra — jelenlegi sokoldalú felhasználása
ismeretében — mindegyik agyagásványdús termék igénybe vehet.

Bentonitjamk uralkodólag Ca- és Mg-bentonitok. Ez is bizonyitja harmadidszak-
végi és utáni tengereink kiédesed jellegét. Ugyanis más, külföldi lelhelyek jómmség
bentonitjai mid sóstengeriek, Na-bentonitok. Tokaji-hegységi bentonitjamk megfelel
szódás kezeléssel legtöbbször aktiválhatók.

Genefic relations of bentonite occurrences in the environment of Tolcsva, NE Hungary

Dr. cand. E. EENGYEE—T. JIÁNDY

Several deposits of high clay mineral content have become known around the
\illage Tolcsva in the Tokaj Moimtains. There will be described the geological build
of the area as well as the genetic factors having acted in producing bentonite and
caolinite. An important part was played among others by the andesite intmsions along
the rim of the Carpathian Basin, in the surroundings of which autometamorphic (trans-
vaporizational) processes have generated a special andesite bentonite. In the rhyolite
tuff pierced by laccoliths there occurred alsó bentonitic alteration. Secondary depositions
of high-grade bentonite have taken piacé in basin-like drainless superficial forms between
the moimtain cones.

Subsequently, the authors describe the results of the DT and X-ray analytical
study of 1 1 rock samples. The bentonites of the Tolcsva environment are preponderantly
Ca and Mg bentonites. By an appropriate sodium treatment they may be activized.

The occurrences, lying sometimp quite far apart, reflect in their clay mineral
composition the acting of various Chemical and physical factors. Therefore the bentonite
type of each locality is characterized by different properties. Because of the variety
of genetic relations, no clay mineral product of homogeneous natúré may be expected
from this area. The búik of the clay mineral rocks is alsó dependent on the intensity
of physical and Chemical factors influencing alteration as well as on the duration of
the latter.



ÚJABB ÁSVÁNYKÖZETTANI ÉRDEKESSÉGEK HAZÁNKBAN

Dr. ac. JIAURITZ BÉLA

összefoglalás : A Badacsony-tördeinici bazalt üregeiben gipszkristályok fordulnak el. Ugyanitt
2 cm átmérj pirrhotin darabot sikerült találni. A diszeli Halyagoshegy hólyagüregeiben a mészpátra
gmelinit fürtös halmazai települtek. Uzsa bazaltbányában a hólyagüregekben tömegesen fordul el a
phillipsit, melyet kisebb mennyiségben nátrolit, skolecit és thomsonit kísér. A Szebiice—Sümeg—Prága
bazaltvonulatban a hólyagüregekben gyakori a phillipsit és nátrolit. Tátika és Bazsi között gyakoriak a
bazaltgörgetígek, melyeknek hólyagüregeit thomsonit tölti ki. A Bercehát, >Sümegcsehi és Hermántó
bazaltjában gyakoriak a phillipsit és nátrolit zeolitok. A sümegi (Sarvaly) bazaltban thomsonit található.
Zalahaláp hólyagüregeinek ásványai : thomsonit, nátrolit és mezolit. A Tótihegy (Káptalantóti) bazalt-
jában fkép phillipsit és kevesebb nátrolit és skolecit fordul el. Taljándörögd mellett a Tikhegy bazalt-
jában phillipsit található. A tapolcai -Szentgyörgyhegj'en egyetlen chabazit darabka fordult el. Gulács-
he^en a fenybányában a bazalt éles darabjai mészpáttal vannak, cementálva, a hólyagüregekbeu
phillipsit, nátrolit, kalcit és analcim fordul el.

Nagybátony mellett a Sulyomtet andezitjének mészpátjában analcim és heulandit kristálykái
találhatók. Demjén közelében a breccsiás riolit repedéseiben analcim fordul el. Fülek közelében a Kisbéna-
hegy csornai bazaltbányájában különféle zárv^án 3’ok találhatók ;

plagioklász, szanidin, kvarc, anortoklász,
zöld és barna augit, turmalin.

A következkben néhány ásvány-kzettani megfigyelésrl emlékezem meg,

mel5’^ek érdemesek arra, hogy az irodalom röviden megörökitse ket.

Balatoni bazaltvidék

A tör de miéi bazaltbányából olyan bazaltdarabok kerültek el,

melyeknek egy része egészen tömött
;

ez a tömött kzet fokozatosan likacsosba meg)^

át ;
a likacsokat részben víztiszta xenomorf gipszlemezek töltik ki .

Az egyik darabon a gipsz kvarczárványt koszorúz.

Egy másik tördemici bazaltdarabból 2 cm átmérj p i r r h o t i n z á r v á n y
került el. Ez a pirrhotin teljesen megegyez azzal, amelyet Sztrókay K. a gulácsi

bazaltból ismertetett.

Nagyon eredményes volt a kutatásom az újonnan megnyitott, hatalmas Uzsa-
puszta melletti kbányában, mely jelenleg az ország legmodernebbül felszerelt

bazaltkbányája. A kbánya a Tátika—Prágahegy—Szebike—Ferts vonulatban, a

Eáz-hegyen van. Itt a bazalttakaró már meglehetsen vékony
;

alul bazaltbreccsa

települ, melynek felülete hullámos lefutású, úgyhogy a bazaltbánya udvara részben

bazaltot, részben pedig bazaltbreccsát tárt fel. A bazaltban bven vannak hólyag-

üregek, amelyeknek átmérje azonban csak néhány cm-nyi. Ezeknek a hólyagüregeknek

a falai vannak zeolitásvány okkal borítva.

Háromféle zeolitot taláhmk a hólyagüregekben, illetve repedésekben.

Az üregek falára közvetlenül általánosan a phillipsit telepedik. Kristályai

ritkán nagyobbak 2—3 mni-nél. A kristályformák egyszerek, ti. a jellegzetes álnégy-

zetes ikrek : a látszólagos I. rend prizma és II. rend bipiramis kombinációi. Ezek
az ikerkristályok ritkán fejldnek ki szabadon, mkább srn egymás mellé települve

valóságos kérget alkotnak a hólyagok és repedések falán, vagy pedig fürtös halmazokká
csoportosulnak.

4 =1:
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A pliillipsitre iiátrolit szokott települni. Utóbbi rendszerint fúrom rostos
kifejldés. A rostok 2—3 nun hossziiak, de csak 20—100 fx vastagok; igen egyszer
kombinációk : a (1 10) prizma és a szokásos lapos (111) piramis-formák határolják. Ezek
a rostok sohasem fordulnak el egyedül, hanem pompás sugaras-rostos pamacsokat
alkotnak.

Az egyes rostok igen élesen fejlett kristályok. A nátrolitnak gyakori kisérje a
s k o 1 e c i t . Utóbbi zeolit azonban igen ritkán fejlett ki élesebb kristátyok alakjában

;

rendesen csak igen finom rostokat alkot, melyek többnyire nátrolit-rostokkal vannak
összeszövdve. A legtöbb esetben a skolecit-rostokat a nátrolit-rostok tövében találjuk,
terminális lapjaik hiányoznak

; a két zeolitot csakis az optikai állandók alapján lehet
^^i^gkülönböztetni . a natrolitban a hosszirány Z, a kioltás egyenes, a törés-

mutatók 1,500 alatt vannak, mig a skolecitben a hosszirány X, a kioltás a (010) lapon
15 1^ ’ 3- törésmutatók 1,500 felett vannak. Egészen kivételes eset, hogy a skolecit
terminális lapjai is felismerhetk legyenek. A rostos zeolit-paniacsokból csakis a nátrolit-
egyének nyúlnak ki szabadon

; a skolecit-rostok a pamacsokban a szélek felé mintegy
elenyésznek.

A három zeolitásvány keletkezési sorrendje mindig jól megfigyelhet ; legelször
keletkezett a phillipsit, mely mintegy kérget alkot a hólyagüreg falán, reátelepülnek
a nátrolit-rostokbol álló pamacsok

; a nátrolittal egyidejleg indult nieg a skolecit
keletkezese

, a natrolitkristályok fejldése azonban tovább tartott és ennek folvtán
a kristályok szabad vége automorf módon tudott kialakulni.

A három zeolitásvány nem minden esetben fejldött ki együttesen. Egyes üregek-
ben hiányzik a phillipsit és ekkor a nátrolit közvetlenül az üreg falára települ, többnyire
skolecit kíséretében.

Helyenként a paragenezis változatosabb azáltal, hogy a kalcit is megjelenik,
mely ritkán alkot jobban fejlett kristályokat, rendszerint csak szemcsés tömegek alak-
jában jelentkezik. így egyik üreg falára közvetlenül szemcsés kalcit települ

; reá nátrolit
rakodott kevés skolecittal, azonban utóbbi zeolitok közvetlenül az üreg falán is fenn-
nttek. ]\Iás üregben az üreg falára phillipsit települt és erre rakódott a kalcit és nátrolit.

Megint más esetben az üreg falára közvetlenül egymás mellé telepedett a kalcit és
phillipsit és e két ásványra rakódott a szép sugaras-rostos nátrolit kevés skolecittal.

Egyes üregekben a pliillipsitre települnek a nátrolit zömök prizmái, melyeken
pirúiyó göniböcskék foglalnak helyet. E gömböcskék valami gélszer anyagból állanak,
mely kristályosodásnak indult, mert sugaras-rostos szerkezet, a rostok hossziránya Z.

Vannak olyan hólyagüregek, melyeknek egy része teljesen tömött, kemény fehér
anyaggal van kitöltve. Ebben a tömött fehér anyagban a következ elegyrészeket lehet
felismerni : tömött phillipsit és nátrolit, finom apatittk és jól fejlett, automorf, barna
augitkristályok, melyek szabadon úsznak a tömött anyagban. Ez a tömeg a láva meg-
merevedése után keletkezett és a többi zeolitásvánnyal egyidej képzdmény.

A hólyagüregek ásványainak sorát a szép, finom pamacsos arago nit egészíti
ki, mely egymagában szokott az üregekben megjelenni.

A bazalt gumónyi szemcsés kvarczárványokat is tartalmaz, melyek az áttört
homokkbl származnak.

Az u z s a i b a z a 1 1 b á n y a ez id szerint rendkívül nagy tömegben ontja
a zeoliteket. Néhány hólyagüreg phillipsitbéléses falára rostos t h o m s o n i t rakó-
dott

; a thomsonitra apró nátrolitpamacsok telepedtek. A thomsonit e lelhelyrl eddig
ismeretlen volt

; kristálytani és optikai tulajdonságai pontosan megállapíthatók voltak.

Az uzsai bányából még olyan ásvány is került el, melyet közelebbrl nem sikerült

meghatározni. Egy ersen likacsos, kokszkülsejíí bazaltdarab szerteágazó üregeit fehér
tömeg tölti ki, mely rendkívül finom tk halmazából áll

; a tk anizotrópok és kioltásuk
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ferde. Az uzsai bazalt üregeiben elég gyakori még egy fehér, gélszer, izotróp, gyenge

fénytörés anyag, melybe néha nátrolittk vannak ágyazva.

Elsnek a thomsonitot, mely eddig a Balatonfelvidéken ismeretlen volt, a Sümeg
közelében lev Sár valy - pusztai bányában találtam meg.

Egy hólyagüreg a t h o ni s o n i t apró, elég jól fejlett kristályaival van kibélek^e ;

ketts törése gyenge, kioltása egyenes, optikailag pozitív, a törésmutató 1,500-nál

nagyobb, a kristályok rövid, oszlopos termetek. A thomsonitra piszkos-szürke göni-

böcskék telepedtek, amelyeken megmt kaiéit foglal helyet. Egy másik hólyagüregecs-

kében rosszul fejlett zeolitok voltak, amelyek valószínleg ugyancsak thomsonitok,

de a rossz megtartás folytán pontosan meg nem határozhatók. Ugyancsak neín határoz-

hatók meg azok a sugaras-rostos szerkezet kis gömbök, melyeknek ketts törése gyenge,

a rostok hossziránya Z, színük ki.ssé zöldes. Egyes üregeket vékony phillipsítkéreg bélel

ki, amelyre a kalcit (lOTl) roniboéderei települtek, x\rra is van példa, hogy a kalcitra

finom aragonittk kristályosodtak. Az olivingumók gyakoriak a sarvalyi bazaltban.

Uzsától Ny-ra iijabb bazaltfeltárásokat létesítettek. A Szebike bazaltjának

kutatóvágataiban igen gyakoriak az 5— 10 mm átmérj hólyagüregek, melyeket tel-

jesen zeolitek töltenek ki. Eeggyakoribb a phillipsit. melyre nátrolit
települhet

; a kétféle zeolit egymagában is elfordul
;
legkésbbi kiválás a mészpát.

S ü m e g p r á g a bazaltjának üregeiben ugyancsak nátrolit és phillipsit
fordul el.

A sümegi b a z a 1 1 b á n y a kzetében vijabban sríhi behintve találunk

1 — 3 m m - 11 y i fehér gömböket, amelyek apró, elég ersen ketts tör
részecskék halmazából állnak; fénytörésük kb. 1,550.

A. Tátika és Bazsi között srn találunk bazaltgörgetegeket, melyek

hólyagjai legfeljebb 1 cni-nyi átmérjek
;

az üregeket rostos-nyalábos t h o ni s o n i t

tölti ki.

Tátikától Ny-ra, a Bércé háton a bazalt apró üregei ugyancsak phil-
1 i p s i 1 1 e 1 vannak kitöltve.

S ü 111 e g c s e h i felhagyott bazaltbányájában a hólyagüregek meglehetsen
jól fejlett phillipsit -kristályokkal vannak bélelve, amelyekre nátrolit és

esetleg mészpát is települt. Ugyanígy találjuk e két zeolitásványt a H e r in á n tó-
li e g y e n is.

A Díszei melletti Halyagos-hegy ÉK-i oldalán kb. 20 év eltt bazalt-

kbányát nyitottak ; a bánya jelenleg szünetel. Ebbl a bányából semmiféle zeolit-

ásvány sem került el. A régi kbánya, mely a Halyagos DNy-i oldalán van és jelenleg

is mvelés alatt áll, néhány újabb érdekes megfigyelésre adott alkalmat.

Egyes regeket finom aragonittk bélelnek ki, ill. az aragonit nagyobb

sugaras-rostos szerkezet gömböket alkot. Egyes sugarasan elhelyezked aragonit-

prizmákon kalcit -roniboéderek ülnek. Számos hólyag phillipsitkristá-
1 y o k k a 1 van kibélelve, a phillipsitkristályok gyakran a tizenkét egyénbl álló.

jellegzetes összetett ikrek.

A kalcit hegyes (0221) index roniboéderei 2—3 mm nagyok, igen élesek és

gyakran a phillipsitre telepedtek. Más esetben a phillipsit a kalcitra telepedett.

A diszeli bazalt igen gazdag kvarczárványokban; a zárványt ren-

desen zöld és barna augit automorf egyénei ölelik körül.

A diszeli Halyagos-hegy bazaltbányája egy, Magyarországról eddig ismeretlen

zeolitet szolgáltatott. Egy kb. 6 cm átmérj hólyagüreg falára apró, rosszul fejlett

mészpátkristályok települtek : a niészpátra 1
— 1,5 cm-nyi fehér fürtös halmazok alak-

jában g m e 1 i n i t rakódott le. Az egyes gnielmitkristályok 2—3 mm nagyok, de nem
eléggé élesen fejlettek, inkább csak lencsealakú korongokat alkotnak, amelyek egymásra
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települ\e hozzák létre a fürtös halmazokat. Az anyag összes kristálytani és optikai
tulajdonságai megegyeznek a gmelinittel, melynek még egy másik kisebb darabja is
elkerült. A gmelmitben aragonittk zárványai találhatók.

A halyagosi kbánya bazaltjából még egy különös ásványt gyjtöttem. Egy 7 cm
átmérj hólyagüreg fala 2—3 mm-nyi szaniócaszeren halmozódott mészpátkristá-
lyokkal van borítva, melyek tökéletlenül fejldtek ki. A mészpáthalmazok között az
üreg falára tapadva pókhálószer fehér szálak vannak. E szálakról csak annyit sikerült
megállapítani, hogy sósav fel nem oldja ket ; fénytörésük és kettstörésük gyenge

;

a szálak rostos szerkezetinek
; a rostok a szálak hosszanti irányára merlegesek. Köze-

lebbi meghatározásuk nem sikerült.

Bven szolgáltatott zeolitokat a Tóti- hegy (Káptalantóti) két -

bazaltbányája, melyek a hegytet északi oldalán vannak, de jelenleg nincsenek mvelés ‘

alatt. E kbányák bazaltjában bven vannak hólyagüregek, fkép phillipsitfel
kibélelve. A kri.stályok a szokásos ikrek, álnég3’zetes oszlopok, látszólagos piramissal
kombüiálva

; az ikerkristályok 1—2 mm nagj^ok. A n á t r o 1 i t itt ritka és nem
'

jelenik meg jól fejlett kristálj'ok alakjában. Hasonlóképpen ritka ásvány a skolecit
is, meE elvétv^e a phillipsitet kíséri

; úgy látszik, hogj' a két zeolit egjddejüleg kelet- f
kezett, mert mindkett közv^etlenül a hólj’ag falára települ, azonban kölcsönösen egy-
másra is reárakódtak. Valószín, hogy a skolecítet mezolit is kíséri

; utóbbi kifejldése
annyira hiányos, hogy nem lehetett biztosan meghatározni.

Egy másik rostos zeolit is megjelenik a jól fejlett phillipsit mellett, melynek
hossziránya X, kettstörése igen gyenge

; mibenlétét nem sikerült megállapítani.
A phillipsitet helyenként aprószemcsés kakit borítja. Tóti-hegyen való meg- '

figyelést megnehezíti, liog>' a bazaltbánj'ák jelenleg nincsenek mvelés alatt és csakis
a régen kitermelt törmelékbl lehet gyjteni.

Ismeretlenek voltak eddig a Taljándörögd melletti Tik - hegyrl való
zeolitelfordnlások. Sajnos e hel\’'en jo feltárások nincsenek és a szerte hever görgetegek
hólyagüregeiben eddig csupán a p h i 1 i p s i t elég jól fejlett ikerkristályait sikerült
megállapítani.

|

A Tapolcától D-re fekv' Szentgyörgj^-hegj^en újabban egyetlen
olyan hólv'agos bazaltot találtam, ameljmek hólj’agaiból igen apró chabazit-
^^istaly ok kerültek el. Rudas halmazokból álló arago iiit gyakoribb.

Zalahaláp bazaltjának üregeiben és repedéseiben régebbi értekezéseimben
különféle zeolit- és egyéb ásványképzdményeket ismertettem. Ezeket utóbbi kutatá-
saim alkalmával nagyrészt újra megtaláltam. Külön ki kell emelnem a szép, 1— 1,5 cm
átmérj sugaras-rostos szerkezet uatrolitgöm bket, melyeknek sugarai
jól fejlett autoniorf prizmákban végzdnek, a prizmák v'ége éles határral mez-
1 i t b a megy át ; a mezolit mintegy sapkát alkot a nátrolitt végén

; optikai tulaj-
donságai jól megállapíthatók ; Y hajlása a függleges tengelyhez 2°—5°, a kioltás
tehát csaknem egyenes, a fénytörés valami kevéssel nagyobb, mint 1,500, a ketts-
törés rendkívül gj^enge.

Néhány üregben különös rácsos szerkezet p h i 1 1 i p s i 1 1 ö m e g e k jelennek
meg, melyre sugaras-rostos szerkezet nátrolitfélgömbök települtek.

Repedésekben és erekben találjuk a szépen fejlett p lagioklásztáb Iá-
ka t , autoniorf barna a u g i t -kristálykák, o 1 i v i n s z e m e k

, finom a p a t i t -

t k szövedéke és i 1 m e n i 1 1 á b 1 á c s k á k kíséretében. Az apatittk keresztül-
kasul járhatják a földpáttáblákat. Kvarczárványok körül a barna, ül. zöld
autoniorf augitból allo koszorúkat találjuk. Kalcittal bélelt üregekben ugyan-
csak autoniorf zöld augitegyéneket figyelhetünk meg. A kakit helyenként éles (0H2)
romboédereket alkot, melyek 2—3 mm nagj’ok. Igen jellegzetes a zalahalápi ásvány-
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képzdményekre, liogy gyakran be vannak vonva valami fehéresszürke, gélszer anyag
rendkívül vékony rétegével.

A H a 1 á p bazaltjának cm-nyi hólyagüregeibl t h o m s o n i t került el,

amelyre néhol nátrolittük települtek. A nátrolittk gyakran niezolit-
sapkával vannak ellátva.

A szigligeti bazaltbreccsa-bányában ez alkalommal semmiféle zeolit-

ásványt nem találtam, gyakoriak azonban az olivinszemekbl álló gumók, a repedések-

ben a meszes bekérgezések és a kvarczárványok.

A G u 1 á c s bazaltbányája néhány új megfigyelést szolgáltatott. Az vui. feny-
bányában a bazalt éles, szögletes törmelékdarabjai mészpáttal vannak össze-

cenientálva. A cementáció bizonyára nagyon újkelet folyamat.

A phillipsiten fürtös halmazokat találunk ; a fürtök igen fmom n á t -

rolitrostokból állanak és felületükön kalcittal vannak borítva. Más-

részt a kakit kristályos tömegére is reátelepedett sugaras-rostos csoportok alakjában

a nátrolit, azonkívül a nátrolit egymagában az ereket is kitölti. A kakit sárgás tömegek

és önálló kristályok alakjában is megjelenik. A phillipsitre telepedett sárgás kakit

hosszú, hegyes, majdnem oszlopos termet kristályokat alkot; a (0221) romboéder

lapjai szolgáltatják a terminális fonnát.

A phillipsitre telepedve fordult el az a n a 1 c i m , melynek egyetlen kristálya

éles, jól fejlett hexaéder-oktaéder-kombinációkból áll.

Díszeitl K-re a Köp asz- hegy ersen likacsos bazaltját nagy tömegben
fejtik és szrésre használják fel. A szivacsszer bazalt hólyagaiban rendkívül nagy
mennyiségben találjuk az a r a g o n i t talakú kristályait. A kopaszhegyi bazaltból

zárvány került el, mely bizonyára skiválás. A zárvány fkép 2 nim-es gönibölyded,

barna augitszemekbl áll, melyek mellett 1 mm-es kerek gránátszemek
foglalnak helyet

; a két ásvány sötét, durván rostos halmazba van ágyazva, melyben

egyes apróbb földpátszemek is láthatók.

Az Apáti-hegy, Bondoró, Agártet és Kab-hegy bazaltjában eddig semmiféle

zeolitet nem találtam.

Egyéb területek

K r i V á n Pál a Nagybátony melletti S u 1 y o m t e t n néhány különös

külsej andezitdarabot gyjtött. Az andezit repedéseinek falát vékony mészpátréteg

vonja be; a mészpátba igen apró a n alcím kristályok vannak ágyazva.

Egyik repedésljen a rozsdás mészpátkristály^ok között 1 20 X 40 /« nagyságú
heulanditkristálykák fejldtek ki.

A D e m
j
é n 6. sz. olajkutató mélyfúrásban 83,30—85,40 m között a breccsás

riolit repedéseiben víztiszta, mikroszkópos iij^Tet analcimkristálykák
fordultak el.

A Fülek melletti Kisbéna-hegy csornai bazaltbányájából Jugovics
L. gyjtött érdekes, különböz összetétel, fehéres, 1

—2 cm-nyi zárványokat.

Vannak zárványok, melyek kizárólag savanyú plagioklász-
s zeniek bi állnak. A plagioklász nagyobb, 1,5 cm-nyi friss kristályok alakjában

is elfordul, melyek srn ikerrovátkoltak
;
kioltásuk csaknem egyenes. Más zárványok

kizárólag szanidinból állnak, de gyakoribbak az olyan halmazok, melyek szanidhi

és kvarc, ill. szanidin, plagioklász és kvarc elegyébl épülnek fel. Egy ilyen halmazban
kvarc, szanidin, anortoklász és savanyít plagioklász ele-

gyét lehetett felismerni ; a földpátot rendkívül finom talakú zárványok sötétre

színezik.
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Egyik kzetüregben apró, zöldes, gömbös halmazokat láthatmik
; a halmazt

zöld és barna a u g i t zömök oszlopai és vékoii}’ pálcikái alkotják, amihez saját alakú
szanidinkristályok elegyednek. Két cm-nyi kvarczárványok is

gyakoriak. Az a r a g o n i t az üregekben finom tk alakjában fordul el. Egy fekete

tunnalinzárvány is elkerült.

Különösen érdekes volt egy kb 1,5 cm-nyi, világos, kissé sárgás zárvány, melyben
1—2 nim-nyi villogó tk és kissé vastagabb oszlopok voltak felismerhetk. Mikroszkóp
alatt az oszlopok víztisztán átlátszók, de igen finom fekete pálcikás zárványok színezik. ,

Az oszlopok keresztmetszete hatszöges ; optikai jellegük negatív, kettstörésük közepes.

A finom fekete pálcikás zárványok háromszögben helyezkednek el, ül. hosszmetszetben '

hosszanti irányba és reá merlegesen rendezdtek. E zárványok az oszlopok szegélyén

igen símín állnak, míg befelé mind ritkábbak. A fentiek alapján a hatszöges fekete tíík
|

és oszlopok t il r m a 1 i n b ó 1 állnak. E turmalinoszlopok világos tömegbe vannak
ágvazva, nielv lénvegében kvarc és meghatározatlan földes anvag elegye. > 5

. 4
t

_
i

Neuere mineralogisch-petrographische Beobachtungen in Ungarn t

Dr. ac. B. MAL'RITZ

á

In Badacsony-Tördemic findet mán in den Hohlráumen des Basaltes Gyps-
krystalle. Ebendaselbst kain ein 2 cm grosses Pyrrhotinstückchen vor. Am Halyagos- ’

berg bei Díszei krystallisierten sich im Hohlraum am Kalkspat büschelförmige Gruppén '
•

von Gmelinit. lm Steinbruch von Uzsa kommt in grosser Menge Phillipsit und Xatrolith
vor

;
untergeordnet findet mán Skolezit und Thomsonit. Am Berge Szebike ist dér

Phillipsit und Xatrolith weit verbreitet. Zvvischen dem Tátika und Bazsi findet mán
Basaltgerölle, dérén Hohlráume mit Thomsonit vollfüUt sind. Phillipsit und Xatrolith
kommen in den Basalten Bercehát, Sümegcsehi und Hermántó weit verbreitet vor.
lm Basalt von Sümeg (Sarvaly) findet mán Thomsonit. Zeolithmineralien in den Hohl-
ráumen von Zalahaláp : Thomsonit, Xatrolith und Mesolith. Am Tóti-hegy (Káptalan-
tóti) ist hauptsachlich dér Phillipsit verbreitet, dér Xatrolith und Skolezit sind seltener.

Am Tik-hegy bei Taljándörögd findet mán Phillipsit. Am Szentgj’örgy-hegy bei Tapolca
fand sich ein einziges Chabasit-Stückchen. Am Gulácsberg sind in dem sog. Feny-
bmch die scharfeckigen Basaltbruchstücke mit Kalkspat zementiert

;
in den Hohl-

rámnen kommt Phillipsit, Xatrolith, Kalkspat und Analcini vor.
Bei Xagybátony findet mán am Sulyomtet im Andesit-Kalkspat Analcim-

imd Heulanditkr\’stállchen. Bei Bernjén kommt in den Spalten dér Rhyolithbreccie
Analcim vor. Die Einschlüsse im Basaltbruch Kisbéna-hegy bei Fülek enthalten ver-
schiedene Mineralien : Plagioklas, Sanidin, Ouarz, Anortoklas, grünen und braunen
Angit und Turmalin.



TANULMÁNY A HAZAI BENTONITOK TERMIKUS VISELKEDÉSÉRL

Dr. ac. FüLDVÁRINÉ VOGU MÁRIA—KOBUENCZ \'ERA

Összefoglalás : 1 1 hazai bentonit elfordulás DTA-görbéit, továbbá a bentonitokból nyert tiszta
Na-montuiorillonit DTA-görbéit tanulmányozva a következ, megállapításokat tettük : a DTA-görbék
els endotenn csúcsa egyazon elfordulásból származó mintáknál egyforma alakú, de a különböz el-
fordulásokból származó minták esetében igen változatos. A Mackenzie által említett anomális
montmorillonitokat a természetben az említett szerzvel összhangban mi is gj^akoribbnak találtuk, mint
a típusos montmorillonitot. A tiszta Na-montmorillonítokon végzett vizsgálataink arra utalnak, hogy azok
a bentonitok, melyeknél a szerkezeti víz eltávozása 600 C°-nál és 700 C°-nál is jelentkezik, illittel, vagy
kaolinittel szennyezettek.

A bentonitok jellemz agyagásványa és az ún. ,,bentonit-tulajdonságok” flior-

dozója, mint tudjuk, a montmorillonit. A montmorillonit szerkezete nagyjából tisztá-

zottnak tekinthet, de ennek ellenére lépten-nyomon ellentmondások bukkannak fel.

Az ellentmondások megszüntetésének érdekében a szerkezetre vonatkozó elképzelések

módosítására javaslatok születnek. Mind-

ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a

montmorillonit szerkezetének és szerkezeti

tulajdonságainak finom részleteiben való

megismerése terén messze vagyunk a

nyugvóponttól.

A legutóbbi hetekben érkezett el

hozzánk R. C. Mackenzie munkája [1]

a montmorillonitok termikus görbéirl,

libben a mimkában a szerz sok lij és

érdekes megállapítást tesz és sok problémát

vet fel. Az elmúlt évek alatt többszáz

hazai bentonitminta termikus vizsgálatát

végeztük el és a bentonitok termikus viselkedésére vonatkozóan sok tapasztalati

adatot gyjthettiüik. Látva a Mackenzie által felvetett problémákat, aigy

gondoljuk, hogy saját adatainkkal is egy lépéssel elbbre tudjuk vinni a kutatást a

problémák megoldása felé.

A tiszta és típusos montmorillonit DTA-görbéjén a következ jellegzetes csúcsok

láthatók; (1. ábra a Wyomingi Na-bentonitról) Az els csúcs nagy endotenn csiics,

mely szobahfok és 300 C° között jelentkezik és a rétegrácsok közé adszorbeált víz-

molekulák eltávozását jelzi. Errl a csúcsról tudjuk azt, hogy alakja és mérete is sok

tényeztl függ, így függ annak a környezetnek a nedvességi állapotától, ahol a minta

volt, függ továbbá a lecserélhet helyzetben lev kationok minségétl. A Ca-bento-

nitoknál pl. a csúcsnak a visszatér szárán, 200—250 C° körül tarajos hajlata van. Ez
valószínleg a Ca-ionok hidrátburkának a kissé késbb bekövetkez leszakadásától és

a hidrátburok vízmolekulámak eltávozásától származik. A Na-niontmorillonitok eseté-

ben (1. ábra) a csúcs visszatér szárán nüics külön hajlat. Mackenzie ennek a

csiicsnak az alakját és a nagyságát a lecserélhet helyzetben lev kationokkal a követ-

m 200 300 ‘rOO 500 600 700 OO 900 1000

100 200 300 irOO 500 600 700 600 900 10000°

7. ábra. USA w-yomingi bentonit — USA
Wyoming bentonite
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kezképpen hozza összefüggésbe : nagy ionátmérj, egyérték ionok, pl. a Cs+, kis, ?
egyszeres csúcsot adnak, kisebb ionátméröj egyérték ionok közepes méret egyszeres,

/

vagy ketts csúcsot eredményeznek, a kétérték ionok, továbbá a l,i+ ketts, esetleg i

hármas csúcsot adnak. ;

A második endoterm csúcs, mely a típusos montmorillonitoknál 700 C° körül
jelentkezik, a szerkezeti víz eltávozásától származik. Ez a csúcs azonban nem minden
bentonitnál jelentkezik 700 C°-nál, így azoknál a montmorillonitoknál, ahol sok Al-

100 200 300 kOO 500 600 700
I

'
I '

I
I

I

—

I I
] I

I

600 900 10000°
i 1 1

2. ábra. Istemnezejei bentonitok az alsó és fels
szint mintáiból — Bentonites of Istenmezeje
írom the samples of the tipper and lower level

3. ábra. Végardói bentonitok a III. és IX. sz
fúrások-ból — Bentonites of Végardó from the

borings No. III. and IX.

iónt helyettesít Fe az a csúcs már 500—600 C° körül is megjelenik, nagy Mg-tartalniú

montmorillonitoknál pedig 600 C°-nál. Sok esetben azonban a kémiai összetétel típusos

montmorillonitra utalna, a DTA görbén mégsem 700 C° körül jelentkezik a szerkezeti

víz elvesztése, hanem 600 C° körül. Az ilyen montmorillonitokat Mackenzie
anomális montmorillonitoknak nevezi. Megjegyzi, hogy tapasztalata szerint hazájában

(Skócia) sokkal több az anomális montmorillonitot tartalmazó bentonit, mint a típusos.

Sok esetben az is tapasztalható, hogy egyes bentonitok DTA-görbéjén mind a 700 C°

körüli csúcs, mind a 600 C° körüli csúcs is jelentkezik.

Mackenzie a Ca-bentonitokat K-sóval teUtve K-bentonitokká alakította

át és azt tapasztalta, hogy a K-bentonitoknál a 700 C° körüli csúcs az alacsonyabb

hmérséklet felé tolódik. Ebbl azt következtette, hogy a lecserélhet helyzetben lév
kationok nemcsak az els csúcs alakját és nagyságát befolyásolják az elbb említett

módon, hanem a második csúcs hmérsékletét is módosítják.
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A montmorillonitok termikus görbéjén 900 C° körül ismét jelentkezik egy endo-

term csúcs és ezt követen egy exoterm csiics is. M c . C o n n e 1 1 úgy gondolta [2],

hogy ez az endoterm csúcs is szerkezeti víz távozását jelzi, éspedig olymódon, hogy a

tetraéder rétegben lev OH-ionok csak ezen a hmérsékleten távoznak el. Mivel azonban

ez a megállapítás nincsen összhangban a termogravímetríás (T. G.) görbékkel, Mac-
k e n z i e azt az álláspontot fogadja el, hogy 900 C°-nál az ionoknak a rácsban való

átrendezdése elször helnyel folyamatot eredményez, majd ezután spinell képzdése

htermel folyamatban nyilvánul meg.

m 200 300 kOO 500 600 700 SOO 900 10000°
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4. ábra. Komló.<kai bentonitok különböz kutató-
tárókból — Bentonites of Komlóska írom diffe-

rent prospect-hole.<

5. ábra. Budatétényi bentonitok az I. és II. sz.

munkahely mintáiból— Bentonites of Budatétény
from the samplesof working-placeNo. I. and II.

A következkben összefoglaljuk azokat a megfigyeléseket, melyeket a csúcsok

alakulására hazai bentonitokon alkalmunk volt tenni.

Hazai bentonitjaink csaknem kivétel nélkül Ca-beutonitok, vagyis a montmoril-

lonitok lecserélhet helyzeteiben Ca-ionok vannak.

A 2— 12. ábrákon 11 lelhelyrl mutatunk be bentonitokról DTA-görbéket.

Az els- és talán a szerkezet szempontjából nem is lényegtelen megfigyelés az, hogy

az els nagy endoterm csúcs, amely az adszorpciós víz távozásától származik, egyazon

lelhely mintáüiál azonos rajzú, de a különböz lelhelyrl származó mintáknál igen

szeszélyes alakú és különböz nagyságú. Pl. az istenmezejei bentonitok mindegyikénél

a Ca-ra jellemz kis hajlaton kívül a csúcs a nagy maxmiumnál is ketts (2. ábra).

Ugyancsak ketts a gönci bentonitok (8. ábra) els maximuma, de itt a két maximum
között nagyobb magasságkülönbség van, mint az elz esetben és a csúcsterület

keskenyebb. A nagylóci bentonitok (6. ábra) els csúcsa nem mutat ugyan az elzkhöz
hasonló kettsséget, de a csúcs kiszélesedése a maximum táján ezeket a rajzokat is
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jellegzetessé teszi. A budatétéiiyi bentoiiit (5. ábra) hasonló az elbbihez, mégis a csiics-

maxhnuin kiszélesedésénél a görbe ellentétes irányú. Leginkább hasonlítanak egymás-
hoz a koldui (7. ábra) és komlóskai bentonitok (4. ábra) kis, hegyes csiícsot mutató
görbéi, továbbá az ódörögdi (9. ábra) és szci (10. ábra) bentonitminták DTA-görbéi.

Tapasztalatunk szerint annyira jellemz a lelhelyre az els csúcsnak a rajza,
hogy az általunk feldolgozott lelhelyrl származó mintákat a görbéjük alapján nagy
valószínséggel fel tudjuk ismerni.
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6. ábra. Nagylóci bentonitok (dolomit szennye-
zéssel) az I., II. és III. sz. kutató gödörbl —
Bentonites of Nagylóc (soiled vvith dolomité)

írom the prospect-holes No. I., II. and III.
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7. ábra. Koldui bentonitok (kaolinittel
szennj’ezve) — Bentonites of Koldu (soiled

with kaolinite)

Kérdés most már az, hogy ezt a jellemz alakkülönbséget milyen tényez okoz-

hatja? Nyilvánvalónak látszik, hogy csupán a lecserélhet helyzetben lev kationoktól

a csúcs alakja nem függhet. Mmt a késbbiekben látni fogjuk, több bentonit-elfordu-

lásunk mintáiból készített tiszta Na-montmorillonit DTA-görbéjét is megvizsgáltuk

és az els csúcs alakjában csak annyi változás tapasztalható, hogy a Na-montmorillo-

nitokban a kalciumra jellemz hajlat elmarad, de a csúcs egyébként megtartja eredeti

alakját (1., 13., 14. és 15. ábra). A lehetséges magyarázatot vagy a szemcsenagyság

eloszlási viszonyaiban mutatkozó különbözségben lehet keresni (ezt a kérdést meg
kell még vizsgálnunk), vagy pedig abban, hogy az adszorpciós víz kötésersségében

különbözség van az egyes bentonitfajtáknál. Megkülönböztetést tehetünk a réteg-

rácsok közé beépült víz és a felületen megkötött viz között. Ez a kétféleképpen adszor-

beált víz nem egyforma ersen tapad az agyaghoz. Ha az egyes bentonit-féleségekben

a különbözképpen adszorbeálódott víz aránya nem egyforma, akkor az els csúcs

alakjában mutatkozhatnak különbözségek. Nagyon valószín az, hogy végs fokou

a bentonitok genetikája és az els csúcs alakja között fogunk összefüggést találni.
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A szerkezeti víz eltávozását jelz második csúcsra vonatkozóan a következ
megfigyelésekrl számolhatunk be ;

Megersítjük Mackenzienek azt a megállapítását, hogy a természetben
lényegesen gyakoribbak az ún. anomális montmorillonitok, vagyis azok, ahol a szer-

kezeti víz távozását jelz csúcs nem a szabályos helyen, 700 C°-nál alakul ki, hanem
600 C°-nál. Ilyen esetekben gondolunk a DTA-görbe alapján beidellit jelenlétére, azonban
tudatában vagymik annak, hogy egyes kutatók a beidellitnek mint önálló ásvánvnak
a létezését is tagadják. Ennek a csúcsnak az anomáliáira vonatkozóan azokból a vizs-

gálatokból nyerhetünk támpontokat, melyeket tiszta Na-montmorillonitokon végeztünk.
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5. íiöm. Gönci bentonitok az V. és VII. sz. fúrá-
sokból — Bentonites of Gönc from the borings No.

V.and VII.

9. ábra. Ódörögdi bentonitok (kaolinit szennye-
zéssel) az V., VI. és VIII. sz. fúrásokból — Ben-
tonites of Ódörögd (soiled with kaolinite) from

the borings No. V., VI. and VIII.

Ismeretes, hogy B u z á g h professzor és munkatársai kolloidkémiai elven

alapuló eljárást dolgoztak ki a tiszta Xa-montmorillonitnak bentonitból való elállí-

tására [3]. A Földtani Intézet vegyi laboratóriumában is alkalmaztuk ezt az eljárást

és a tisztán elállított Na-, illetve H-montmorillonitok kémiai vizsgálatával C s a j á g h y,

Em.szt és Szepesi a montmorillonitok szerkezetére vonatkozóan vontak le új

következtetéseket [4]. Ezeknek a vizsgálatoknak kapcsán alkalmunk volt összehason-

lító DTA-vizsgálatokát végezni az eg)’es bentonitféleségeken, a bellük elállított tiszta

Na-montmorillonitokon és a Na-montmorillonit kinyerése után visszamaradt kzet-

anyagon. A 13., 14. és 15. ábrán az istenmezeji, a mádi és a bándi bentonitok görbéi

után közöljük a bellük Buzágh — Szepesi eljárással ny^ert Na-montmorillonit

görbéjét és végül bemntatjuk az elválasztó eljárás után visszamaradt kzetanyag DTA-
görbéjét is.

-A.Z összehasonlítást az els csúcsra vonatkozóan már az elbbi tárgyalásnál

megtettük. A második, vagjds a szerkezeti víz eltávozását jelz endoterm csúcsra vonat-

kozóan azt figyelhettük meg, hogy annál a müitánál, ahol az eredeti bentonit típusos,

vagyis a második csiicsa 700 C° körül van (13. ábra), ott IMackenziehez hason-

lóan mi is észleljük, hogy ez a csiics a Na-niontmorillonitnál kevéssé lefelé tolódik. Fel-

vetjük azonban a kérdést, hogy kell-e itt szerkezeti okra gondolnunk és nem arról a
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jelenségrl van-e itt is szó, amivel a DTA-vizsgálatoknál gyakrabban találkozunk,

hogy kis mennyiség alkáli sók jelenléte a csiicsok hmérsékletét befolyásolja (pl. dolomit ®

esete [5]). “

A 14. és 15. ábrán látható bentonitok esetében a Mackenzie által említett ^

azon esettel állunk szemben, ahol 600 C° és 700 C° körül is van endoterm csúcs. Úgy *

gondoljuk, hogy ezekre az esetekre a mi \
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10. ábra. Szöci bentonitok {kaiéit szennyezéssel!
a 360. sz. fúrásból— Bentonites of Szöc (soiled

with calcite) írom the boring No. 360.

II. ábra. Herendi bentonitok (kaiéit szennyezés-
sel) a 20. sz. fúrásból — Bentonites of Herend

(soiled witli calcite) from the boring No.^20.
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12. ábra. Mányoki bentonitok (kalcit szennyezés-
sel) — Bentonites of Mányok (soiled with

calcite)

13. ábra. Eredeti istenmezeji bentonit (pirit

szennyezéssel) (1). Az istenmezeji bentonitból
kinyert tiszta Na-montmorillonit (2). A vissza-
maradt közetanyag (3). — Original bentonite of
Istenmezeje (soiled with pj-rite) (1). Pure Na-
montmorillonite obtained from bentonites of
Istenmezeje (2) . The remaining stone-substance(3)

.

valónak látszik ugyanis a görbémkbl az, hogy ezeknél a mmtáknál a 600 C° körüli

csúcsot a montmorillonithoz keveredett illit, kaolinit (esetleg beidellit?) okozhatja,

mert az elállított Na-montmorillonitban ez a csúcs kisebb, mint az eredeti bentonitban,

ezzel szemben a visszamaradt kzetanyagban viszonylag megnövekedve jelentkezik.

A Buzágh — Szepesi -féle eljárás nagy jelentségét éppen abban látjuk,

hogy ennek segítségével mód nyílik arra, hogy a montmorillonitokra vonatkozó tudo-

mányos vizsgálatokat szennyezéstl mentes-, vagy legalábbis a szennyezésektl lénye-

gesen megtisztított montmorillonitokon végezhetjük.
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A második csúcs helyzete körül kialakult véleménykülönbségek áthidaló meg-

oldását tehát az elbbiek alapján a következképpen tudnánk adni. A típusos mont-

morillonitok ' 700 C° körüli csúcsa alkáli-montmorillonitok esetében a Ca-montmoril-

lonithoz képest kevéssé eltolódik az alacsonyabb hmérsékletek felé. Ennek okát mi
a nem teljesen kimosható, visszamaradt alkáli só hatásával indokoljuk. Azon bento-

nitok esetében, ahol 600 C°-nál és 700 C°-nál is jelentkezik szerkezeti víz eltávozásától

csúcs, úgy gondoljuk, hogy íllít, kaolinit, vagy beidellit szennyezéssel kell számolnunk.

Kétségtelenül van azonban egy olyan montmorülonit-féleség, éspedig a természetben

3
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74. áöra. Eredeti bándi bentonit (1), Bándi ben-
tonitból nyert tiszta Na-montmorillonit (2). A
visszamaradt közetanyag (3). — Original ben-
tonite of Bánd (1). Bre Na-montmorillonite
gained írom bentonite of Bánd (2). The remain-

ing stone-substance (3)

15. ábra. Eredeti mádi bentonit (1). A mádi
bentonitból nyert Na-montmorillonit (2). A
visszamaradt kzetanyag (3). — Original bento-

nite of Mád (1). Na-moutmorillonite gained of

bentonite from Mád (2). The remaining stone-
substance (3)

igen gyakori, melynek a szerkezeti vize 600 C° körül távozik és a kémiai összetétele

alapján nontronitra és beidellitre nem gondolhatunk, hanem — mint Mackenzie
is rámutat — a montmorillonitokra jellemz vegyi összetétele van.

A montmorillonitok DTA-görbéjén 900 C° körül jelentkez harmadik endoterin

csúcsra, továbbá az azt közvetlenül követ exotenn csúcsra az a megjegyzésünk, hogy

ezek igen szeszélyesen és változatosan jelentkez csúcsok. Nem egyszer találtunk olyan

bentonitmintát, amelynél ezek a csúcsok alig jelentkeztek, más esetben pedig élesen,

kifejezetten mutatkoztak. Valószín, hogy ezeknek a csúcsoknak a megjelenése a minta

kristályosodási fokának függvénye.
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Study on the thermal attitdé of Hungárián bentonites

Dr. ac. M. FÖI.DVÁRI-VOGI.—V. KOBGENCZ

Examining the 1 1 DTA curves of the Hungárián bentonite occmrrences further
the DTA curves of pure Na-montmorillonite gained of the bentonites, we foiuid out
the following statements : the first endothermal peak of the DTA curv'es is of the

|

same fönn by the samples coniing from the identical occurrence bút is very varied in
\

case of samples coming from diverse occurrences. The anomal montmorillonites, men-
tioned by M a c k e n z i e ,

we alsó fomid in accord with the author to be more frequent
in natúré than the typical montmorillonites. Our examinations, made on pure Na-
montmorillonites, are referring to the fact that those bentonites by which the leave of

[

the constitutional water appears by 600 °C and alsó by 700 °C are soiled with illite or
kaolinite.



AZ ATOPOCHARA TRIVOLVIS Peck RÉTEGTANI SZEREPE MAGYARORSZÁGON

Dr. kand. M. RÁSKY KRÁRA

összefoglalás : A fosszilis Charophyták közül az Atopochara trivolvis P e c k a dunántúli újabb
lelhelyeken is az alsókréta, apti emeletbe sorolt rétegekbl került el. Az Atopochara trivolvis Peck
az apti emelet jellemz alakjának tekmthet. Jelenléte alapján a földrajzilag távoles területek azonos

korú üledékeit párhuzamositani lehet.

Magyarország dunántúli részébl elkerült újabb Atopochara-rmxa.(\.\á\\ydk ifj.

Noszky J., Bertalan K. és Sidó M. gyjtésébl származnak. A különböz

dunántúli lelhelyek apti üledékeiben néhol igen nagy gyakorisággal, egyes fúrásokból

többszáz példánnyal találhatók. Az tijabb lelhelyekrl, ül. fúrásokból mintegy 890

maradványt vizsgálhattunk.

Atopochara trivolvis Peck

(1
—3. ábra)

Lelhely : Kisgyón ;
Alsóhajag ; Tés ;

Zirc ;
Tündérmajor

;
Bakonynána ; Pere-

puszta, Alsóperepuszta
;

Oroszlány.

F'öldtani kor ; alsókréta, apti emelet

Gyjtötte: ifj. Noszky J., Bertalan K., Sidó M.

Az utriculumos gyrogonitok gömbölyded alakúak, némelyek hosszában meg-

nyúltak kissé. Változó nagyságúak. A hossz : 1,45—0,55 mm, a szélesség : 1,35—0,55

mm között változik. Morfológiailag a legkisebb példányok is teljesen megegyeznek a

legapróbb részletekig a legnagyobb példányokkal. Az Atopochara trivolvis Peck
küls burkának (utricuhmi) morfológiai felépitése a hánuas szimmetrián alapul. Ez a

hármas sziimnetria nyilvánul meg az utriculum középsikjától az apex felé es részen

és a középsíktól a bazális pólus felé es felületen is. A bazális pólusoii aránylag nagy

nyílás jelzi a nyélsejt leválási helyét. Ezt a nyílást kilenc, sugárirányban álló mély árok

veszi körül, a nyüás elhatárolásában azonban csak hat árok vesz részt. A kilenc mély

árokhoz az utriculum középsíkjában többszöglet mélyedések csatlakoznak még.

Az utriculmn középsíkjában összesen tizenkét spirálisan balracsavarodó árok

veszi kezdetét, amelyek hármas csoportokba rendezdnek. Az egy-egy csoportban lév
négy-négy spirális csavamlat közül a két középs egybeolvad egymással mieltt a csiicsot

elérné. Az apexen tehát már csak háromszor három csavamlat látható. Az apicalis

nyílást közvetlenül, a hánnas csoportból a legszéls spirális csavarulatok határolják

körül. Tehát mind a csúcson, mind az alapon, küenc-kilenc sejt találkozik egymással.

Az Atopochara trivolvis Peck az apti emelet jellemz kövületének tekinthet.

Jelenlétével az alsókréta apti emelete határozottan bizonyítható. Az Atopochara trivolvis

elfordulásai alapján úgy látszik, hogy az alsókréta apti emelete világ^szonylatban

is jól párhuzamosítható egymással, amit sikerrel igazoltak az eddig elért eredmények.

5 Földtani Közlöny
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mert a földrajzilag igen távoles területeken egyidejleg kifejldött üledékeket lehetett

felismerni és igazolni. P e c k „Glen Rose of the Trinity” formációból elkerült leletei

nyomán San Angelo (Texas) és Tulsa (Oklahoma) alsókréta apti üledékeivel párhuza-

mosithatók voltak Magyarországon az oroszlányi (Komárom m.) és zirci (Veszprém m.)

alsókréta apti üledékek, viszont az elbbiekkel párhuzamositani lehetett a sziriai (Yebel

Anseryieh) és algériai (Djebel Meimel, Constantine) alsókréta apti üledékeket. Mind-

ezekkel a földtani kifejldésekkel párhuzamosítható volt P e c k iijabb leletei nyomán
a Sziklás hegység apti üledéke és Magyarországon a dunántúli újabb lelhelyek apti

kifejldése is.

1—3. ábra. Atopochara trivolvis P e c k.

Atopochara trivolvis P e c k. Fig.
l.ábra: alulnézet, 2. ábra ; oldalnézet, 3. ábra : felülnézet —

1. basal, fig. 2. lateral, fig. 3. summit views of gj-rogonite

A fosszilis Charophyták rétegtani értékét az Atopochara trivolvis leletei nagy

mértékben megersitik.

Az Atopochara trivolvis újabb dunántiili lelhelyei az apti üledékekbl ;

K i s g y ó n : 13. számú fúrás :

370.00—376,00 m mélybl
376.00

—

386,70 m, szürkéssárga, meszes, kissé homokos agyag,

386,70—387,40 m, szürke, meszes, palás agyag, vöröses-lila rétegekkel es széntörmelékkel,

394,80—396,80 m, sötétebb szürke, palás agyag

Bakonvnána: Perepuszta, X. számú fúrás :

9’,00— 12,50 m, osztrakodás réteg,

32.20—32,30 m, osztrakodás réteg,

32,50—32,90 m, osztrakodás réteg,

Alsóperepuszta, Tunyokhegy, VII. számú fúrás :

9,80— 12,65 m, osztrakodás réteg,

24.00—25,57 m, osztrakodás réteg,

Alsóperepuszta, Tunyokhegy, VI. számú fúrás,

19.00—23,00 m, osztrakodás réteg,

27,30—30,20 m, osztrakodás réteg, (kb. 400 példány került el),

30.20—37,00 m, osztrakodás réteg.

46,18—50,27 m, osztrakodás réteg,

50,27—54,60 m, osztrakodás réteg,

Alsóperepuszta, Tunyokhegy', V. számú fúrás :

83,80 m, munieriás réteg
;

Alsóperepuszta, Tunyokhegy, IV. számú fúrás ;

13,55— 16,70 m. osztrakodás réteg;

Z i r c

Tés:

>árga, márgás, osztrakodás réteg,

Cöutca vége a kútnál, sárgásszürke, brachiopodas marga,
ründérmajor, II. számú akna, kék osztrakofMs agyag-iMrga,

, .

ründérmajor, II. számú akna (X o s z k y, jun. 93. sz.) zóldesszurke niargas agyagba települt

fito^iTOajor,^ I^s1ümú*1iSá°'^(X o s zlí jun. 66. sz.), 0 65^,65 m, osztr^odás r^t^g,

ründérmajor II. számú akna (X o s z k y, jun. 61. sz.), 6,IÓ 6,20 m, osztrakodás margareteg,

l-ünSajm’, II. sTámú akna \x o s z k y, 'jun. 98. sz.), 6,20-6,30 m, osztrakodás rétég.

II. számú fúrás, 64,28—65,58 m mélybl,
III. számú akna, osztrakodás réteg,

IV. számú fúrás, 14,85— 15,20 m mélybl.

Oroszlány: Vo 1 68,

Alsóhajag: Dámdtanya felé viv út, osztrakodás réteg.
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New occurrence of fhe Atopochara trivolvis Peck in Hungary

By Dr. kand. KEARA M. RÁSKY

From among fossil Charophytes the gyrogonites with utricles of A topochara

trivolvis Peck — classed int the family of Clavatoraceae — came to light from new
borings in^he Transdanubian part of Hungary : Kisgyón, Alsóhajag, Tés, Zirc, Tündér-
major, Oroszlány, Bakonynána : Perepuszta and Alsóperepuszta. Ün the new habitats
A topochara trivolvis Peck was found everywhere in layers belonging to the Aptiaii

of the Lower Cretaceous. Based upon the presence of Atopochara trivolvis Peck, it

is possible to parallelize sediments of the same age of geographically distant territories.

The findings of A topochara trivolvis Peck confirm considerably the value of fossil

Charophytes as stratigraphic markers.

5*



A HEXACORALLIÁK TÖRZSFEJLDÉSÉRL

Dr. kand. GÉCZY BARNABÁS

Összefoglalás : Wells adatai alapján 495 Hexacorallia génuszt (szubgenuszt) vertikális elter-
jedésük szerint csoiDortosítva a törzs progressziv evolúciója látható. A növényvilághoz hasonló középs-
felskréta fellendülésben a küls körülmények közül felteheten a sugárzás 'intenzitásának fokozódása
játszik szerepet, míg a tellurikus-diasztrofikus tényezk jelentéktelenek.

A Treatise sorozat Coelenterata kötetében Wells (1956) a Hexacorallia (itt =
= Scleractinia) nemzetségek rendszerezésén túlmenleg idbeli elterjedésüket is közli.

Adatai, az azonos vertikális elterjedés nemzetségek (alnemzetségek) csoportosítása

után a Hexacoralliák törzsfejldésének mennyiségi eloszlásáról is tájékoztatnak

(I. táblázat).

/. táblázat

A Hexacorall nemzetségek (alnemzetségek) vertikális elterjedése U' e 1 1 s adatai alapján

Az összesítésbl mellztük azt a viszonylag kis számú nemzetséget, melynél a.

pontosabb idelhatárolás hiányzott, ugyanekkor figyelembe vettük a bizonytalan rend-

szertani hely, de biztos korú alakokat. Ez adatok, különösen az 1. ábra diagramszer

összesítése a középstríászban megjelen Hexacoralliák progresszív kibontakozásáról

tanúskodnak. A felstriász és felsjúra elfázisok után a középskrétától kezdve a

nemzetségek száma ugrásszeren növekszik : a középs- és felskréta idszakból csak-

nem annyi új nemzetséget ismerünk, mint amennyi a középstriásztól a középskrétáig

terjed id alatt megjelent (105 : 129). A harmadidszak viszonylag rövid ideje alatt
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további gyors szétkülönülés látható, anélkül, hogy ez a korallok törzsfejldésében min-

ségi, lényegi változást jelentene. Wells joggal hangsúlyozza, a krétavégi zátonyépitk

és nemzátonyalkotók egyaránt ,,modern aspektusát”.

Feltn módon tehát a korallok fejldése a kréta-eocén határon lényegében

változatlan. A larániiai hegységképzdés e fenékhez kötött, életmódja folytán a kör-

nyezettel szoros kapcsolatban álló állatcsoport törzsfejldésére kevés hatást gyakorolt.

\ . ábra. Hexacorallia nemzetségek (alnemzetségek) vertikális elterjedése Wells adatai alapján —
1 . triászban, 2. jurában, 3. krétában, 4. kainozoikiimban megjelen nemzetség (alnemzetség). — Vertikale
\'erbrcitung dér Hexacorallengattungen (Untergattungen) nach den Angaben von Wells. 1 . In dér

Trias, 2. in dér Jura, 3. in dér Kreide, 4. im Kánozoikum auftretende Gattung (Untergattung)

]\Iég inkább hatástalan a környezeti tényezk közül a hmérsékleti változás : a harmad-

idszaktól nyomon követhet, fokozódó lehlés csak a zátonyépitk földrajzi elterje-

dését módosítja, a pleisztocén eljegesedést nem kíséri kihalás. A pliocén és pleisztocén

korból kevés új nemzetséget ismerünk ugyan, de ez a hiány minden bizonnyal csak

látszólagos és egyrészt a viszonylagosan rövid idljl, másrészt az slénytani anyag

hiányosságából adódik. Biológiai szempontból felvirágzásuk a hasonlóképpen, st fej-

lettebb fokon zátonyépít Rudisták kihalásától szintén független. A kizárólag, vagy
fleg zátonyépít családok sorából mindössze egy a mai, és egy a harmadidszaki, 23

család viszont a mezozoikumban, a Rudisták kihalása eltt már megjelent (6 triász.
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9 jura, 8 család krétaidszaki megjelenés). A Hexacoralliák sajátos fejldésmódjának
magyarázatánál a korallok és a növényvilág törzsfejldésének nag}- hasonlósága szol-

gálhat kiüidulópontiü. A zárvatermk fellendülése ug3’ancsak a középskrétától kez-

ddik és a krétaidszak végén fbb vonásaiban befejezettnek mondható. A kainofi-

tikiun megelzi az állatvilág átalakulását. Látszólag nehéz lenne közös okra vissza-

vezetni a legfejlettebb szárazföldi növény-osztályt és a tengeri virágállatok törzsfejl-

dését. \'alójában épp a zátonj-épit korallok együttélés iitján szorosan kapcsolódnak

a növényvilághoz. A korallal együttél algák : Zooxanthellák a szárazföldi növényekhez
hasonlóan fotoszintézist végeznek, a zátonj-épitk ers fényigénye ezzel magyarázható.

W i 1 s e r (1931) a szervezetek eltér fényérzékenységébl kiindulva a mezo-
zoikum során a felstriász, felsjúra és felskréta idszakokban a fénysugárzás növeke-

désére következtett, mely a fény-érzékeny csoportok pusztulását, a nagyfény-igény-

szervezetek továbbfejldését segíti el. A fény-sugárzás növekedését S t e c h o w (1954)

elmélete a Föld felhburkának felszakadására vezeti vissza, mig S c h i n d e \v o 1 f (1 954)

a kihalásnál és típusképzdésnél az iboly-ántúli sugarak hely-ett a kozmikus sugarak

változásának tulajdonít nagy-obb szerepet. ^Mindenesetre a sugárváltozás feltételezett

idpontjainak és a Hexacoralliák fejldésszakaszainak egy-ezése alapján lehetségesnek

tartjuk, hogy a Hexacoralliák törzsfejldésében a küls körülmény-ek közül a sugárzás-

változás mint fejldést elsegít tény-ez szerepet játszott.
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Über die Stammesentwicklung dér Hexakorallen

Dr. Kand. B. GÉCZY

Die Gruppierimg von 495 Hexakorallengattímgen (bzw. Untergattungen) nach
ihrer vertikalen á^erbreittmg anhand dér Angaben von á\’ e 1 1 s

,
lásst die Progressive

Evolution des Stammes erkennen. Dér dtm dér Pflanzenwelt áhnliche mittel-
oberkretazische Aufschwimg lásst auf die Wirkimg zunehmender Strahlímgsintensitát
scliliessen, wobei die telluriscli- diastrophischen Faktorén unwesentlich blieben.



HÍREK—ISMERTETÉSEK

Tudományos minsítések

1Q58 iúnius 19-én volt Bisztricsáuy Ede ,,A földrengések niiretnieg-

liatáro/ás'uiak kérdése” c. kandidátusi disszertációjának inegyedese A Bizottság

B ií z t r i c s á n V Ede értekezését alkalmasnak talájta a kpcMatusi ciui odaitelTO

ilvt'ii értelm i'avaslatot tett a Tudományos Minsít Bizottság fele. Az ertekezes

opponensei Renner János, a mszaki tudományok doktora es vS t e g e n a Bajos,

a mszaki tuclomaiiyok kandidátusa voltak.

1Q58 iúnius 25-én védte meg Sztrókay Kálmán egyetemi tanár, a föld- és

ásványtani tudományok kandidátusa „Az ásványrendszerezés es a rendszertan korszer

Vlanelvei” c. doktori értekezését. Az opponemsek és az Ehiökseg véleményé alapjan a

tuctoniánvok doktora magasfokozat odaítélése érdekében Elnökség javaslatot terjesz

Minsít Bizottság elé. Az értekezés opponensei S z a^l ecz^y-

K a r d o s s Elemér, Vendel Miklós akadémiai tagok, es d o k o d > Baszio a

föld- és ásványtani tudományok doktora voltak.

Elhalálozás

1958 szeptember 25-én, 70-ik életévében, váratlanul húnyt el Dr. V i g h Gpúa

választinányi Sg egyet. m. tanár, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa,

a M. Áll. Földtam lítézet fáradhatatlan, köztiszteletben allo

tpuiber 30-án a Rákoskeresztúri temetben helyeztek orok nyugalomra. Ravatalanal

Álk Eöldta^fl^^^^^^^^^ nevében Dr. H o r u s i t z k y Ferenc sirjána a Hfo^S-
Társulat és a Földmér és Talajvizsgalo Iroda neveben

J
a ^i ^ T

T oráiid Tudománvegyetem Földtani Intézetéi neveben Dr. K rív a. n i ab az urszagos

Föídíani lA^ nevében Dr. Jaskó .Sándor, a Magyar Földtani Társulat

níJéSn pedirDr s n á cl i - K u b a c s k a .Indrás mondott i,tenhozz.ddot mind-

annyiunk kedves Gyula bácsijának.

Budapest természeti képe (szerkesztette Pécsi Márton) Akadémiai Riadó, 1958.

A már külsejében is impozáns és tekintélyes kötet 1958 jimiusának els napjai-

ban jelent meg, „Budapest memlékei” méltó követjeként. A 744 ol<íalra terjed

munka a fváros környékének természeti képét kerek egeszbeii
,

külön fejezetekben kap helyet a földtan, geomorfologia, jelenkori mozgások, éghajlat,

vizrajz, növényzet, állatvilág, talajtakaró.
-.r ’p ^ p r ó t o r^

A bennünket legjobban érdekl els fejezetben ^ ° ^ ^y z k y F., S c lm ^

Z és Szts E., foglalták ÖS.SZ6 83 oldalon Budapest retegtanat. Ez a hosszú ideje

hiányolt területi összefoglalás idrendi egymásutánban ,y’^|yalja az epes emele^^^^^

képzdményeit egyes vitás képzdménynél rámutatva a retegtanr elhaterolasban fenn

álló nézeteltérésekre. A fejezet egyesit! a szakszerséget a kozerthetosegpl
J

faunafelsorolást csak szemelvényesen es minden esetben pro
képzdmények megjelenési helyeit külön felsorolja, ami kuloimseii a könyvet

érdekldk számára lehet rendkívül hasznos. A leírás a munka jellegenel fogva sem lehe

tett teljesen kimerít. Az elmaradt részletezést elegge nem dicserhetpn pótolja a bsé-

ges irodalmi utalás és a teljesnek mondható irodalomfelsorolas. A fejezetet kiegészít

ISárfkSnyL egyeö jellemz feltárásait mutatják be, hét táblán pedig 60 jellemz

kövület fényképét találjuk.
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jelleg Összefoglalásoknál elkerülhetetlen hiányosságok közül leeinkáhh
targyalasanal a budai rész túlzott és ilven mértékben nem ^dokolható eloterbe helyezese a pesti oldallal szemben. Megtudjuk a fejezetbl a Sai heJ^-seg teljes szerkezeti fejldéstörténetét, de nem esik szó a jobbparton bonyolultan^és

alapheRység sorsától,k Duna voS-aSagy letöréstl keletre, a balpart vastag üledéksora alatt. Hiányoljuk itt a réteitanitárgyalásnál többször említett margitszigeti és városligeti fúrások LerkSeti értékeiéset, a klasszikus kelet-nyugati szelvényt.
erte^eie-

V ,1**^ oldalas fejezete magában foglalja Budapest kzeteinek és ásvá-yainak leírását M a u r 1 1 z B. tollából. A környéken megjelen kzetek és ásvánvokilyen felsorakoztatasa irodalmunkban az els
; fáradtságos munkával egy évszázadIgen szétszórt irodalmi adatait egyesíti.

egy e\szazaa

1

kiegészítésére szánt földtani térkép két lapon 50 000-es niéretaránv
kíszíeójSnekés kiad?j ióak Sja ho^ m°„da szakember, mind az érdekld laikus szempontjainak aligha'^ fog megfelelni Az^Északi

megjelent négy térképlapja után szonionian áflapíthaciuk nieg Waz Illetékesek niere\^ege semmit sem enyhült, ismét olyan térképet kaptunk kezünkbeamelyrl a topográfia teljesen lemaradt. Értetlenül állunk ilyen szigorúság eltt amikorCsehszlovákiában 25 000-es földtani térképet adnak ki és árusítanak
’

fJ.f
közül kiemeljük még, mint bennünket közelebbrl érintt a víz-rajzi es talajtani fejezeteket. Az elbbi, ábrákkal, grafikonokkal és táblázatokkal bsé-

ériSníilSri'imSznf™
a fváros yízkérdéseire vonatkozó legfontosabb adatokat

jV szakemberek szamara is haszonnal forgatható. A fejezet mind-
‘ ^

megadott keretbe. A talajtani fejezet Budapestkornyekerolaz els osszefoglalas. Rövidségével mutat rá, hogy ezen a területen még

-1 1 '
negyeum esetoeii, a targviiiutatoban helyesen e”

-yfl s^«;^í^en. Deákos mveltségünk sajnálatos ésrohaniLhanyat-
apróság, hiszen számos lektor, szerkeszt és teclmikaiszerkeszt siklott el Cicero sokat idézett kifejezésének iráshibája fölött,

ió
nyilatkoznunk a kötet ábraanyagáról. Gonddal összeválogatott,

szenvedtek is némi károsodást. SzakirodalmakbanÚjszer a nyugati, különösen az angolszász nyelvterületen divatos teljes lapterjedelmkepnyonias, aiiiit remelhetleg sok hasonló megoldással készült ábraammgu szak-konyv fog a jovoben követni.
' *

K a s z a p

Bujiob, 0. C. : 0 ApeBHeüuiux HCKonaeMbix ycrpHgax

1953^^^^^^'^^^ fosszilis osztrigákról) Lvóvi Földtani Társulat Munkálatai, slényt, sor. 2.,

Az irodalomban utalás történik a Szovjetunió paleozoós üledékeiben talált

1

M u r c h i s o n leír Ostrea maiercula M u r c h . néven e^y permiüledékben talált kagylót. A késbbiekben ugyanilyen elnevezéssel X e c s a ^v A Vkét kagylót ir le. Az egyiket Prospondyliisnak tekintették és kérdjellel ellátva a permiProsponplus noinskyi Rich. szinonínijegyzékébe helj-ezték. A másik példány nincs
meghatározva. A M u r c h i s o n -féle eredeti példányok hozzáférhetetlenek, az ábrá-
zolásokból pedig Igen nehéz megítélni, hogy a leírt példány az Ostreidák családjába
tartozik-e. A Szovjetunió határahi túl paleozoós osztrigákat mutattak ki Észak-Amerika
karbonjában (Ostrea pátercula \V i n c h e 1 1) és Belgium karbonjában (Ostrea nobi-
tissima Koninck).

^Mindeddig nyílt kérdés maradt ezeknek a kagylóknak rendszertani helyeAz Ostre^dae családhoz való tartozásuk is vitatható. Mondhatjuk tehát, hogv inind-
ismerünk a paleozoikumból biztos osztrigaféléket. É család kétségtelen kép-

Mseloi a triászban jelennek meg. Diener és Kutassy az Ostreidae családhoz
soroljak az Enantiostreon nemet, amelj-et Bittner 1912-ben állított föl. Szerz
azonban más nezeten van. Szerinte az nem az Os're'dae, hanem a Spon-
dyl dae családhoz tartozik. Ezért az Enantiostreon nemet nem sorolja fel az Ostrea-
lelekkel s az osztrigák jelenlétét még az alsótriászban is nyílt kérdésnek tekinti.
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Triász osztrigák :

Anizuszi emelet: Ostrea filicosta Benecke, 1868; O. torquata T o ni-
ni a s i , 1894; 0. sp. n. indet. Philippi, 1895.

Ladini emelet: Ostrea lipoldi B i 1 1 n e r
, 1901.

Középs triász (tagolás nélkül): Ostrea willebadensis D un kér, 1851.

K a r n i emelet: Ostrea calceoformis B r o i 1 i

,

1 904 ; O. pictetiana M o r t i 1 -

let, O. sp. indet. B ö h m, 1903; Gryphasa keilhani B ö li m , 1903; Gr.

skuld B ö li m , 1903; Lopha montiscaprilis K 1 i p p s t., 1843; L. mediocostata
Wöhrmann, 1889; L. verrnicostata W ö h r m a n n , 1889.

Nóri emelet: Lopha parasitica Krumbeck, 1913.

Raeti emelet: Ostrea anomala (T e r q u e ni)
; O. fimbriata M o o r e , 1861;

O. gracilis W i n k 1 e r
, 1859; O. hinnites Stoppá ni, 1851 ; O. hisingeri

(Nilson), 0. irregtdaris (G o 1 d f u s s) ; O. koessenensis Winkler, 1859;
O. pictetiana Mortillet, O. sp. indet. S t o p p a n i ; Lopha haidingeriana
E ni 111 r i c li , 1853; Liostrea sublamellosa D un kér, Lopha marcignana
Martin (?).

P' elstriász (tagolás nélkül) : Ostrea {Exogyra? ) blanfordi L e e s ; Gryphaea
carinata Scalia, 1912; Gr. cassinellaeformis Scalia, 1912; Gr. faba
Scalia, 1912; Gr. plicata Scalia, 1912; Gr. ci. leilhani B ö li m , 1903.

Megfelel anyag hiánya miatt a felsorolt fajok és magasabb taxionómiai egységek
revízióját nem lehetett elvégezni.

,,A Szovjetunióban triász osztrigákat viszonylag rövid id óta ismerünk és mind-
eddig csak Szibéria felstriászából (a Kolinia folyó völgyébl).

Néhány alakot elsül K i p a r i s z o v a E. D. írt le. Késbb az egész anyagot
vizsgálták. Közöljük a Szovjetunió triász osztrigáinak teljes jegyzékét.

Az Ostreida család rendszerezésére szolgáló génusz-felosztás szerz által javasolt
módon történt.

K a r n i emelet: Gryphaea arcnataeformis K i p a r i s o v a , Gr. arcnataeformis
Kipar var. korkodonica Vial., Gr. arcnataeformis K i p a r. var. kolymensis
V i a 1.

Nóri emelet: Liostrea aff
.

pictetiana (Mortillet)
;

Gryphaea (Gryphaea

)

arcnataeformis Kiparisova. Gryfdiaea (Rygepha) skuld B ö h m ; Gryphaea
(Rygepha) keilhani Böhm; Gryphaea (Rygepha) sibirica Vial; Gryphaea
(Phygraea ) omolonensis Kiparisova et Vialov; Gryphaea (Rygepha

)

sp. n. indet. (Vial.).

Ennek az anyagnak az alapján a Rygepha sect. n. új szekcióját állítottuk fel,

amely a Gryphaea-nemh&z tartozik (típus: Gryphaea sknld Böhm). A héj grifea-

szer kihajlása és viszonylag gyenge kidomborodása különbözteti meg ezt a szekciót
a Gryphaea s. str.-tl. A búb közel középs fekvése és a héj viszonylag nagy magassága
különböztetik meg a Phygraea V i a 1 o v-szekciótól, amely aszimmetrikus, alacsony,
szélességben nyújtott héjjal bír.

A vSzU alsó- és középsjúra üledékeibl csak kisszámiíi fajt ismerünk egyes pél-

dányok alapján. A Donyeci medence és az Alsó-Volgavidék bath emeletére nézve
A r h a n g e 1 s z k i

j
A. D. már kimutat egy Ostrea knorri zónát, de a számunkra

hozzáférhet gyjteményekben nem sikerült felfedeznünk egyetlen példányt sem ezekbl
az osztrigákból. Valójában sok helyen elég nagyszámú osztriga található, de gyjtés
nem történt.

Az Ostreida család képviselmek rendkívül polimorf volta miatt meghatározásuk
nagyon nehéz, különösen egyes példányok esetén és a héj rossz megtartása miatt.
A rendelkezésünkre álló alakok majdnem mind rossz megtartásúak és ezért nem tudtuk
az irodalomban szerepl meghatározásukat revízió alá venni. Ezért az alanti jegyzékben
meghagytuk azokat a faji és nemzetségi elnevezéseket, amelyek alatt leírták azokat.”— írja a szerz.

L i á s z :

Ostrea cf . irregularis M ü n s t e r , Kaukázus
Liostrea sp. ind., Kaukázus
Dogger :

Ostrea knorri Z i e t . Donyeci medence. Alsó \'olgavidék
Ostrea acuminata Sow., Mangislak
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Ostvea sandalina Goldf., Krím, Kaukázuson túl
Ostrea explanata Goldf., Mangislak
Lopha costata S o w ., Krím
Lopha marschi Sow., Kaukázuson túl
Exogyra reniformis Goldf., Krím, Nagy Balhani
Exogyra falciformis Goldf., Mangislak'
Exogyya angustata {}) kain., Mangislak
Exogyra sp. ind., Krím

Vem rámutattunk, néhány fajtól eltekintve az osztrigák nem jó vezéralakok
kiterjedt rétegtani következtetéseknek és nem lehet a rétegekkorát távoli körzetekkel való összeha.sonlítás litjáii meghatározni. AzoXn kéSl

* reii4kivul nagy szerepet töltenek be, mint helyi vezérfossziliák, mivel lehetvé
vidéken belül a rétegtani szintek könnv felismerését

körzeten belül aJegtobb ,osztrigafaj szigorúan meghatározott és korlá-tozott függleges kiterjedés. Középs Ázsia kréta és paleogén osztrigái ebben a tekin-tetben kitn példákat mutatnak. A liász és dogger osztrigákat még kevéssé tanulmányozták es ezert retegtani értékelésükrl egyeló're nehéz beszélni.

^ 4
.^- a geológuso'khoz, küldjenek neki fosszilis és recensszt igahejakat különböz körzetekbl az ,,osztriga-gviíjteménve” számára anielva Lvovi all. egyetem történeti földtani tanszékén van.

' '

K i 1 é n y i 11 é

MajieesE. O. : 0 crpyKType xyíJioaHaTOMHTa

195?^”'^'''^°”“^ struktúrája) Lvóvi Földtani Társulat Munkálatai, földt. sor. 3. sz.

SS) tekintetébe., érdeklóelésre tarthat szá...ot az

• r.

piroklasztikus kzetek alcsoportja, a tiifitok még kevésbé tanuhnánvozottsk

idSen Ín4^i'^rkerülf
bonyolultabb is, mivel a tufitokhoz különbözIdegen anyag is került' eltero szemcsenagysagii terrigén és különböz összetételorganogen anyag. Fz a keverek befolyásolja a tudtok összetételét és szerkezetét

-rr- 4.

tudtok együk változata a ,,tufodiatomit”. Ez a kzet vulkáni üveebl és alatomeak páncéljából áll. A tufodiatoiiiit rendszerit pélites és aleiiritos vitroklasz-
.

í-^^úlható. Szerz a Távolkeleteii negvedkori' üledékekben aKarpatontul es k olhíniában miocénben vizsgált tiifodiatomitot.
Szárazföldi viszonyok közt, vízmedencébe hulló finom vulkáni noranva'rvalrendszerint kifejldik a diatomás flóra, egyenltlen eloszlásban. A piroklasztikus kLrtek

pehtesig terjeden finom anyagúak. Lencsékben, telepalakban, rit-kábban folytonos rétegekben észlelhetk, sokféle változattal, amelvek egXástól köt-
^ törmelékek és keverékek szempontjából k'ülönböLeÍ AzXt

ífr^, n ^
l 1

az aleiiritos es pszammitos vitroklasztikiis tufa. A tufogén anyag-loz keverechiek a kovaalgak, amelyeknek mennyisége néha száz százalék is lelieL

« . n
vitroklasztikus tufában gyakran csak egves diatomeapáncélokdgy-elhetok meg. A szelvényben felfelé és lefelé ezek mennyisége változó. Ennek követ-kezteben a vitroklasztikus tufa es a diatomit között közbens kzetek keletkeznek •

1. aleiiritos vitroklasztikus tuía, 2. aleiiritos vitroklasztikiis tufit, amely \mlkáni üveg-
‘Jiatomeapancelokból (5—50%) áll, 3. tufodiatoiiiit. a tufit változatlamelyben a diatomeapancel es a vulkáni üvegtömielék körülbelül egyenl mennyi-ségben talalha o vagy pedig 40-60% közt nio'zog, 4. diatomit tufogehranymS lzdiatomeapancelbol es vulkáni üvegtörmelékbl és kristályokból áll (5—50°(,), 5 dfátomitamely fleg opallal cenientalt diatomeapáncélokból áll

4, ^^'^°'^líutoniit átmenet a piroklasztikus és organogén kzetek között Mivel

tf.A
® mar gyakrabban elfordult és valószínüíeg még el fog fordulni atufák kifejlodesi területen, célszer ezeket röviden leírni

világosszürke vagy fehér. A diatomeapáncélok
következtében könny. A pélites vitroklasztikus

szinmSl ti
a diatomitra ennek következtében a tufodiatoiiiit szabad

szeiiiniel nehezen különböztethet meg a tufától és a diatomittól. A tufodiatomit földes

íulf »
cementalt es köuiiyen kendik ujjaiiik közt fehér, nedves porrá. A tufo-

diatoniit térfogatsúlyba nagyobb, mint a diatoniité.
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\ diatomit fleg opálból képzdött diatomeás algapáncelokbol all es kb. 70 ,4

sziliciumot és AkOj-t is tartalmaz. A timföld jelenlete azzal magyarázható, hogy az

iiem távolítódott el teljesen a diatomeapáncélt felépít kovasav különválása után,

hanem itt leülepedett és az opállal együtt megkötötte a kzetek
tufa is a lioaritos

A tufa is tartalmaz nagymennyiség kovasavat (71 “lert a tuía is a lipamos

magniahozJmsonlo ^ex^
vegyelemzésébl látható, hogy a diatomit es

a tufodiatomit kevesebb timföldet tartalmaz, mint a
^Ln^mLrídíérr^^^

hogy a tufában az üveg bomlásáig megmaradó timföld a kzetben maradt es reszbe

idegen anjago^'^^^^^
mutatja, hogy a kzet diatomeás algapáncelokbol es tufogen-

anya^ból áll, közel egyenl mennyiségben. Kötanyag az opalos-agyagos massza rend-

szerint kt). 10%, de néli3. 30 50%-ot is kitesz.
^ ' ' x-* i'iii í'í

A tufás anyag vulkáni üveg- (30—45% térfogattal) es asvanytonnelekkel (3—5 /9 )

szerepel. A pélites tufában az üvegtöredékek fleg szögletes, az aleuntos tufában pedi^

élesszöo alakúak. Az üveg törésmutatója 1,490— 1,520.
, • 11 -

Az anyag szögletes és ritkábban élesszög ásványai : kvarc, szanidm, plagioklasz,

biotit e^s "agnetik
^ „^^keibl áll, fleg montmor^^^

lonitból halloysitbl. Rendszerint a póriiskitoltes kontakt- vagy bazahs típusáról van sra

A tufStoniit struktúrája kétféle lehet : 1. aleuritos, 2. pelites. Megkülönböz-

tethetk az anyag szemcsenagysága és az iivegtoredekek alakja alapjan.
.

A tufodiatomit tanulmányozása nagy gyakorlati jelentség nmei a cement

hidraulikus pótlékaként, mész-puccolán-cement készítéséhez

a tufát és a^ diatomitot. Felhasználható töltelekanyagkent es mmdenutt, ahol kis tér-

fogatsúly, kis porozitás és ,,liidraulikus aktivitás” szükséges. ^

Gabrieljan, A. A. : Cxema gejieHHH naJieorcHa Apmchhh

(Az örményországi paleogén tagozódása.) — Doklady Akad. Nauk. Tóm. 104 . 1955 .

Az örménvországi paleogén-profil a legteljesebb Dél-Oroszországban A paleocén

és eocén nem különíthet el egymástól. A biztosan eocen képzdmények alíüt egy tör-

melékes tufás eredet flissorozat található. Ez a rétegsor az Ararat-sullyedekben a fe so

szenon mészkre települ. „
A terület további rétegtani vázlata a következ : az ijirezi képzdményekre

települ lutéciai sorozat alsó tagja nununuliteszes mészk (N. laevigatus N. atacicus,

N. muvehisoni, Glohorotalia aragonensis)

,

melyre agyag, glaukonitos homok es nmnniu

liteszes mészk települ (N. gizehensis, N. perforatiis. Velates schmideh, Glohorotalia cras-

saeformis). E képzdményeket sorolja szerz a középseocénbe míg, a felsoeocenbe egy

homokos-agyagos mészkövet és molluszkakkal) es egy ratelepulo

homokkövet és nummuliteszeket tartalmazó mészkövet sorol.

Az alsó- és középsoligocént homokos-agyagos uledekek képviselik koralios es

nuninniliteszes mészk lencsékkel. Az alsóoligocénre jellemz a Pecten arcuatus Léda

perovalis és Cerithium plicatmn, a középsoligocénre a
^

Pectiinculiis obovatus, Cyrena

semisíriata és a Natica crassatina, míg a Nummiilites intermedius, N. vascus, A. boucneri,

N. incrassatus mindkét oligocén szintben elfordul.
, tí 1

A paleogén vezérkövületei közül jelents szerepet játszanak a Runiniuliteszelc.

Kec.skeméti

M a s 1 0 V, V. P. : HcKonaembie usBecTKOBbie BOflopocJiH CCCP

(Fosszilis niészalgák a Szovjetunióból.) — Trudü Inst. Geol. Nauk. 160. sz. Moszkva,

1956. — 301 oldal, 86 táblával és 136 szövegközti ábrával.

A iialeozoikumból ismertetett algák között két új géiiuszt állított fel a szerz .

Coactilum és Mizziella néven. A mezozoikumból az Archaeolithothammum, Liihothammiim,

Lithophyllum és Palaeophyllum génuszokat is több új fajjal bvítve ismerteti, iobb 111^
génuszba sorolt niészkedvel algát is leírt, köztük számos új faj

fosszilis algákat is felsorolja a Szovjetunió területérl. A Charophytákra is kitér. A L,ituo-

thamnimnok fejldéstörténetét táblázatokban is szemlélteti. A tárgykörnek kiment

nyugati és szovjet irodalmát is közli.
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A geológiai munkálatok tervszer megszervezése.

(Teodorescu—Anastasescu : Organizarea si planificarea lucrurilor geologice.) Editura
Technica. Bukarest, 1958. 351 lap. — 7 rajz. — 97 táblázattal.

Hiánytpótló módszertani munka jelent meg románul, amely a kiterjedt geológiai
kutatási irányok harmonizálását tzi ki célul. A vaskos kötet a tudományos célkitzé-
seket a szocializmust épít alapvet gyakorlati kérdésekkel szerencsés kézzel igyekszik
összeegyeztetni .

A gazdag tartalomból a következ fejezeteket emeljük ki. Bevezetben a marxiz-
mus—leninizmus elveit fejtegeti a szervezés és tervszersités szempontjából. — Földtani
felvételekrl. — A kutatás és feltárások különböz módjáról. — Teclmikai és gazdasági
norma megállapítása a kutatásoknál. — A hasznosítható ásványi anyagok tartalékának
növelése. — Új kutatási módszerek bevezetése. — A kutatások pénzügyi megalapozása. —
A munka és a fizetések megszervezése. — A kutató személyzet kereteinek kialakítása. —
A földtani munkálatok a szocialista gazdálkodás szolgálatában.

Nagy erssége a könyvnek a geológus munkáját megkönnyít adminisztratív
megszervezés pontos kidolgozása. Végül gazdag irodalmi felsorolást kapunk.

Bányai J.

Báncila I.: A Keleti Kárpátok geológiája. Edit. .Stiint. Bukarest, 1958. 368 lap.

1 17 ábra.

A roppant bonyolult kárpáti zóna geológiájának els felderítése mintegy száz-

évvel ezeltt indult meg. Általános tájékoztatót akkor kaptunk elször, amikor az 1880-

as években Eirrópa geológiai térképének kiadásához kellett végre adatokat szolgál-

tatni. (Herbich, Primics). Azután jó idre elhalkult a kutatás.

Részletesebb adatokat egy-egy nagyobb egységrl mintegy 20 évre visszamenen
kaptunk. De folyt az apró, részletes kutatás, amely igazán künutatta, hogy sokkal

bonyolultabb a Keleti Kárpátok zónája, mint azt elször gondolták.

Igen örvendetes, hogy Báncila könyve a sok apró s szétszórtan megjelent adatot

egy összefoglaló tájékoztatóban adta közzé. A flis zóna tagolása volt mindig a legkritiku-

sabb, mert hírhedt volt e zóna a kövület hiányáról. A régiek számára jóformán csak

a Herbich-féle neokom Anmionites-félék voltak a konkrét adatok, mert homokkrétegek
hieroglifái csak mint érdekességek szerepeltek s megfejtésük csak az utóbbi idkben
sikerült, azonban jóformán korhatározó érték nélkül.

Báncila a korhatározáshoz igen sok tájékoztató kövületet említ fel, amelyek
megkönnyítik már az egyes részletek kihámozását.

Könyvében a szerz sikeresen foglalja össze az eddigi kutatási eredhiényeket,

s a vidékenkénti tájékozódást a földrajz-földtani egységenkénti beosztással, valamint

az elég b irodalommal igen megkönnyíti.
Hét egységre osztja fel a könyvét, s itt mindenütt azonos módon tárgyalja azokat.

Az egység körülhatárolása, kzettani és sztratigráfiai jellemzés, tektonikai viszonyok

ismertetése s a levont következtetések adnak jó tájékoztatót. A tulajdonképpeni kárpáti

zónát kiegészíti a Kelemen—Hargita-hegység ismertetésével is. Ennek az általános

ismertetése után a vulkánológiai leírást adja az erupció ciklusok korának megadásával
(I—IV.). Tájékoztat az erupciós zónára jellemz posztvulkáni jelenségekrl is. A végs
következtetésekben a dacitot a mediterrán 11.-be, a bázisos andezitet a szarmatába,

a bazaltszer andezitet pedig, mmt legbázikusabbat a meociai és pontusi, a savanyúbb
típust képvisel amfiból-biotit andezitet a dáciaiba s a bazaltot a levanteibe helyezi.

A különböz üledékek rétegösszleteiben található vulkáni tufarétegek származási

helyének ismeretéhez még sok petrográfiai vizsgálatra van szükség.

Bányai J.

C u V i 1 1 i e r, J. : Micropaléontologie moderné. (A modern mikropalenotológia.) —
Revue de Micropaléontologie. Vol. 1. n° 1, 1958.

A szerz e rövid tanulmányában a mikropaleontológia fejldési irányával, a

földtani niélykutatásban játszott egyre jelentsebb szerepével és korszer módszereivel

foglalkozik. A cikk inkább problémafelvetés és a fejldés útjainak vázolása, mint rész-

letes tematika.
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A modern mikropaleontológia C u v i 1 1 i e r szerint a niikrofácies-kntatás

irányába fejldik. Szerinte a mikrofácies : a vizsgált minta slénytani és kzettani
jegyeinek összessége, az üledékképzdés képe egy adott pillanatban. A mikrofácies-
kutatáshoz a komplex-vizsgálatok nyvijtanak segítséget. Ez úgy történik, hogy az
organizmusok vizsgálatával párhuzamosan kell végezni a kzetanyag szemcsenagysági,
alaktani, esetleg nehézásvány vizsgálatait is. De be kell vonni a feldolgozásba a fúrások
elektromos viz.sgálatainak (porozitás, permeábilitás) eredményeit is. Ily módon eljutunk
ahhoz a milihöz, amelyben az üledék képzdött. Ehhez kapcsolódnak az ökológiai

és biosztratigráfiai meggondolások, melyek az eredmények pontosságát növelik.

A feldolgozás iszapolt minták és csiszolatok segítségével történjen. Hangsúlyozza,
hogy a vizsgált területrl — kemény kzetek esetében — tervszeren és rendszeresen
begyjtött c.siszolat.sorozatokat kell készíteni. A csiszolatok vizsgálatakor a foramini-
ferákon kivül minden szervezetre (algák, spórák, pollenek, radioláriák, flagellaták,

calpionellák, szivacstk, koralltöredékek, conodonták, briozoák, brachiopodák, niollusz-

kák közül különösen a pteropodák és scaphopodák, ostracodák, echinodermata töredékek)
figyelni kell. ^

Az így végzett mikrofácies-vizsgálatok nemcsak megbízható, hanem jelents
támpontot adnak a rétegtani kutatásoknak s a makrofauna hiányában ,,azoikus”-nak
nevezett foltok — mikrofossziliákon alapuló rétegtani jelöléssel ellátva — egyre kisebb
területre szorulnak vissza.

Kecskeméti

Winkler-Hermaden, A.: Geologisches Kráftespiel und Landformung. Grund-
sátzliche Erkenntnisse zr Frage junger Gebirgsbildung und Eandformung.
(Földtani erk játéka és földalakulás). Wien, 1957.

Hatalmas, apróbets, srnyomású, 822 oldalra terjed munka, 120 szöveg-
ábrával és 5 táblával. A Keleti és Déli Alpokban, az Alpok keleti végzdéseiben, a stájer-

országi medencében, a nyugatmagyarországi síkságon végzett, közel félévszázados saját
földtani megfigj-elések és kritikai ö.sszehasonlító viz,sgálatok kérdésösszleteinek egybe-
hordott anyaga, fként a fiatal orogén szakaszokban történt változásokkal és térszín-

formálódások részletezésével. Eredményei sok általános érvény törvényszenlségre is

reámutatnak a tárgyalt terület tektonikája és geomorfológiája tekintetében, fként a
fiatal harmadidszaki medencealakulatok, szarmata, pannóniai, felspliocén és pleisztocén
fejldésmenetében. Minthogy mindezek a kérdésösszletek Magyarország földtanának
alapvet kérdései is, W i n k 1 e r - II e r m a d e n munkája részünkre különösen
fontos, mert tárgyalása kiterjed Dunántiil egész területére, st miocén vonatkozások-
ban, irodalmi alapon, az ország többi területeire is. A 38 oldalra terjed irodalom-
fölsorolásban eléggé képviselve van 1950-ig a magyar szakirodalom, egyes szerzkre
sokszoros hivatkozással is. A dunántiili olajkutató mélyfúrások régebbi adatait is érté-
kelén használta föl.

A kétségtelenül iránytjelz, tanulságos és gondolatkelt munka részletes ismer-
tetésére nincs elég terünk. A négy fejezetre osztott nagy anyag cím szerinti fölsorolása
is oldalakat tölt be. Az els fejezet a tárgyalt nagy kérdésösszleteket és azok vizsgálati
irányelveit vázolja röviden s a korszer általános földtani alapelvekkel, abszohlt és
relatív idszakokkal, aktualisztikus alapon, mai üledékké]izdési viszonj'ok szerint
jelöli meg a fiatal tektonikai mozzanatok és üledékképzdési viszonyok egymáshoz
kapcsolódó fejldésmenetét.

A második fejezet, a kitzött cél szerint, a Keleti Alpok és távolabbi elterének
felsniiocén, pliocén és negyedkori részletes fejldésmenetét tárgyalja. A szarmata és
pannóniai kifejldések területrészenként való rétegtani, fejldéstörténeti (üledékkép-
zdés, lepusztulás, szerkezetalakulás) részletezésében helyet foglalnak a nyngatmagyar-
országi, bakonyi, balatonkörüli, déldunántúli, st a Cserhát, Mátra, Bükk-hegység
megfelel képzdményei is. Sajnos, nem mindig helyes beállítással, st, az ebben a tekin-
tetben messze elrehaladt rétegtani, történeti, slénytani és sföldrajzi fölismeréseink
nélkül, téves általánosítással. Ilyen többek között a Ív ó c z y nyomán szarmatának
vett bakonyi

, .magas kavicstakaró”, a szarmata-pannóniai elhatárolás kérdése, valamint
a pannóniai rétegösszlet tagolása, különösen pedig paleoökológiai ismertetése is. Ezek
a hiányok érzékeldnek a déleurópai, nyugati és keleteurópai parallelizálás összehasonlitó
részeiben is.

Legnagyobb részletességgel foglalkozik a pleisztocén és felspliocén fejldés-
menet területi ismertetésével. A. geomorfológiai alakulatok sokféle szárazföldi, glaciális,
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folyóvízi kavicsföltöltdésével, eróziós bevágódásokkal és teraszképzdményekkel. \A Duna menti térségekben foglalkozik az Alföld pleisztocén és pleisztocén utáni kialaku- y
lásával is. Itt is figyelmen kívül maradtak az utolsó évtizedi, lényegbevágó magyar

f
tanulmányok (K r e t z o i , K r i v á n)

. ^A III. fejezet a harmadidszaki rétegtani tagozatok, tektonizmus és vulkanizmus •

általános érvény eredményeit tárgyalja, a mindenkori térszínalakulás jelenségeinek t-,

viszonyában. Világos állásfoglalása az orogén és epirogén mozgások jellegeinek, szaka- f

szainaic fölismerésében, elhatárolásában és geomorfológiai következményeik megkülön-
böztetésében. A vulkanizmus és szerkezeti mozgási szakaszok kapcsolatában, a magyar ‘

viszonyok irodalmi ismeretének alapján, arra az általmik már megállapított eredményre
jut, hogy a vulkanizmus az orogén szakaszt követ, többnyire süllyed (epirogén)
mozgással kapcsolatos. A vulkáni szakaszok Stíllé szerinti magmakémiai megkülön-
böztetése, nemkülönben a miocén vulkánosságnak, a dáciai bazalt finális minsítés,
egységes szakaszával nem érthetünk egyet. A tektonikai általánosítások sem mindenkor
igazolhatók a részletekben. \"onatkozik ez az I. táblán adott tektonikai térképvázlat
dunántiili részére, ami egyébként a rendelkezésre állott régel^bi, délzalai mélyfúrások
és geofizikai adatok megfelel szintézise.

Részleteiben is meggyzk a geomorfológiai elemzések, amelyek minden terület-

részen a keletkezés és pusztulás együttesében szemléltetik a felszínalakulás tényezit,
folyamatait és jelenségeit. Erre a tökéletes együttesre a munka szerzjéhez hasonló
kiváló földtani tudás, megfigyelési képesség és földtani következtetés szükséges. Erre
utal a kétségtelenül továbbépítésre alkalmas, hatalmas alapmunka zárófejezete is.

amely a fbb eredményeket röviden összefoglalja. A tektonika és geomorfológia szoros
kapcsolatának földtani alapozása egyik eredménye a munkának, ami egyszersmind a
földtani erk azonos mködése esetén, a különböz területek rétegtani párhuzamo-
sítását is elsegíti. így jut a szerz a tengeri piacenzai emeletnek az alsó- és középs-
pannóniai rétegekkel, és a euxini, szorosabb értelemben vett pontusi emelettel való
azonosítására, ami elfogadható.

Megszivlelésre érdemes a tektonikai eredmények között az a megállapítás, hogy
a törések hosszantartó folyamata, a szakaszos orogén-
mozgásoktól morfológiailag is elkülönítend. A takaróképzdés, gyrdés és

germán jelleg mozgások összenyoniódásos szerkezetek, amelyek szakaszonként és
egyidejleg mennek végbe. A neogénben számos hosszantartó, megismétld, a tekto-
nikus szakasz ismerhet föl, közvetlenül a tangenciális mozgási szakaszok eltt vagy
irtán, határozott abráziós teraszokkal és tönkösödési, lepusztulásos felületekkel.

Nem lehet célmik ennek a nagyszabású munkának részletes ismertetése, még
kevésbé pozitív vagy negatív részemek beható bírálata. Összegezleg, föl kell hhtiunk
reá a figyelmet, mert hazai vonatkozásai mmdenki számára iránytjelöl, gondolatkelt,
összehasonlításra és kritikai értékelésre serkent, kötelez olvasmányként tekintend.

Vadász

Bornhauser, M. : Gulf Coast tectonics (A texasi Gulf Coast tektonikája.) Bull.

Am. Áss. Petr. Geol., 42. köt., 2. sz., 1958. febr.

A Gulf-parton, a Mexikói-öbölnek az Egyesült Államok területére es part-

részletén jellegzetes geoszmklinális medencefomiálódás és üledékfelhahnozódás figyelhet
meg. Ez részben a paleozoikum végén, részben a mezozoikum elején indult és újabb
vizsgálatok szerint a júra és kréta idszakban egyszer már geoszinklinális méret üledék-

fölhalmozódáshoz vezetett. ^\. késbbiekben az üledékgyjt terület ritmusosan vál-

takozó elmélyülésével és kiszélesedésével változatos párkány-üledékképzdés folyt,

majd az oligocéntl miig újabb geoszinklinális jelleg süllyedés során mintegy 10 000
méteres, üledéksor keletkezett.

Érdekes, hogy ezen a területen orogén jelleg kéregmozgások alig figyelhetk
meg. Batolitok és sódómok körkörös alaprajzú fehiimmulása és az üledékek ezzel kap-
csolatos kiemelt helyzete vagy átszakitott volta a szorosabban vett orogén jelleg forma-

kincs. Kialakulásának kora többnyire felskréta. A fiatalabb szerkezeti formák lankás,

5 fokot sem elér szárnydölés boltozatok és teknk, melyek a szerz véleménye szerint

a Mexikói öböl középrészének fokozottabb süllyedése miatt keletkezett nehézségi,

folyásos alakzatok
;

de lehetnek éppúgy települt szerkezeti formák is. Érdekes, hogy
a fiatal töréses tektonizmus kizárólag diszjunktív jelleg és feltehetleg az üledék-

összletre ható aktív ÉD-i hiizóer eredméitye.
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A Gulf-part szerkezeti egységét keleten, északon és nyugaton vetdés-zónák
határolják, melyek a szerkezeti egjWg északkeleti, arkanzaszi szélén afrikai tipusn

árokká futnak össze.

A hatalmas vastagságú üledékképzdés és aránylag igen enyhe szerkezeti igénybe-

vétel együttese a hegységkepzdés geoszinklinális-szakaszának aktnalisztikus értelme-

zése szempontjából figyelmet érdemel.
B a 1 k a V

L 0 e b 1 i c h, A. R. and Collaborators : T a p p a n, H., B e c k m a n n, J. P.

B 0 1 1 i, H.M. G a 1 1 i t e 1 1 i, E. M., T r o e 1 s e n, J. C. ; Studies in Foraminifera

(Foraminifera tanulmányok.) United vStates National IMusemn Bnlletin 215.

Smithsonian Institution. Washington, D. C. 1957.

A kiadvány 323 oldalból áll és a szövegközti ábrákon és táblázatokon kívül 74

I'oraminifera-táblázatot tartalmaz. A munka két nagy részre oszlik : I. l’lanktonikus

F'oraminiferák ;
II. Bentonikus F'oraminiferák. Az els rész 9 fejezetbl, illetve cikkbl

áll és a munka na^^yobb részét teszi ki. F'oglalkozik a plankton életmódot folytató Fora-

minifeya-csaX'dádk környezettanával, életmódjukkal, alkalmazkodási képességükkel,

elterjedésükkel térben és idben és új egységes terminológiát ad. Részletesen foglalkozik

ezen kívül az él alakokon vizsgált lebeg organizmusok jellegzetességeivel. A munka-
közösség részletesen tanulmányozza a planktonikus alakok regionális szintezésére való

alkalmasságát. Külön tárgyalja az egyes családok pontos leírását és elterjedését. Foglal-

kozik az egyes nemzetségek származásával, a rokonsági kapcsolatokkal és ezek rétegtani

értékével.
A második rész a bentonikus I‘'oraminiferákat tárgyalja. Ez három fejezetbl

áll, de kevésbé részletes és átfogó, mint az els rész, s csak az Amerikai provinciák új

alakjait tárgyalja bvebben. Új kréta F'oraminiferákat és 1 1 új génust ismertet.

A táblázatok igen szépek és az egyes fajok különböz helyzet ábrázolása révén
meghatározásokhoz is nagyon jól használhatók. A táblamagyarázatok ismertetik a

Jcözölt ábrák típusát, pontos szüitjét és lelhelyét, a típuspéldány tárolási helyét.

Ennek a munkaközösség által összefoglalt munkának f érdeme, hogy átfogó
képet nyújt a plankton életmódot folytató I'oraminiferákról és új egyszer és világos

terminológiát ad. A kiadvány kézikönyvnek és határozókönyvnek eg3'aránt alkahnas.

N í r R.

Andersen, F. M. : Upper Crelaceous of the Pacific Coast. — The Geological Society
of Am. Memoir 71. New York, 1958. (A csendesóceáni partvidék felskréta
képzdményei

.

)

Az Amerikai I'öldtani Társulat ismert kiadványsorozatában megjelent m els-
sorban faunisztikailag dolgozza fel É-Ainerika csendesóceáni partvidékének, Califor-

niától Brit Columbiáig terjed felskréta képzdményeit. A könj'v ffejezetei : a Csendes
Óceán felskrétájának felosztása, — korrelációja

;
sföldrajz

;
Rendszeres Ösállat-

tan ;
Irodalom.
A helyenként tetemes vastagságot (28 000 láb) elér sorozatból — a cenoniántól

a maestrichtiig — 504 gerinctelen fajt, köztük 223 ammonita fajt, meE’bl 118 új, —
és 5 gerinces fajt közöl. Több ríj génuszt és szubgénuszt javasol.

A hetvenöt táblán bemutatott smaradvány-fényképek a könyvet faunahatározás
szempontjából is értékessé teszik.

Nagy E.



TÁRSULATI ÜGYEK «

1958 tavaszi ülésszakon elhangzott eladások

április 8. Választmányi ülés

Elnök : Horusitzky Ferenc
Napirend ; A Társulat tavaszi programjának megvitatása. A Szegedi Vándor-

gylés elkészítése. Alapszabálymódosító, Pénzügyi tervet elkészít, Külföldi kapcso-
latokat ápoló. Jogi tagsággal foglalkozó bizottságok megválasztása. A Földtani Köz-
löny tartalmi-szerkesztési kérdéseinek vitája.

Résztvevk száma ; 21
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április 9. Eladóülés

Elnök : Horusitzky Fe-
renc

Horusitzky Ferenc: El-
nöki beköszönt. Az új tisztikar bemu-
tatkozása. Elnök baráti jókívánságok kí-

séretében átnyújtja Vadász Elemér
akadémikusnak, a Magyar Földtani Tár-
sulat örökös díszelnökének a díszelnökké
választás okiratát, majd felkéri Te-*'
legdi-Rótli Károly professzor öz-

vegyét, hogy Telegdi-Róth pro-

fesszor tiszteleti tagságáról szóló okira-

tot vegye át.

Schréter Zoltán: A Bükk-
hegység permi sállatvilága.

Vita: Vadász E., Balogh
K., HorusitzkyF., Schréter Z.

Résztvevk száma : 67

április 24. Eladóülés

Elnök : Horusitzky Fe-
renc

Ferencz Károly: Albániai
iitiképek

Résztvevk száma : 42

április 30. Eladóülés

Elnök : Horusitzky F.

Horusitzky Ferenc: Elnöki bevezet a ,,Népek Barátsága” hónap
alkalmából

Szádeczky-Kardoss Elemér: Geokémiai potenciál-szemlélet az

ásvány-földtani tudományok gyakorlatában

Vita : Kliburszky B., F' öld vári né Vogl M., Szádeczky-
Kardoss E.

Grasselly Gyula: Komplex anion-potenciálok geokémiai jelentsége

Vita: Szádeczky-Kardoss E., Kliburszky B., Székyné
Fux V., Gedeon T., Sztrókay K., Grasselly Gy., Horusitzky F.

Résztvevk száma : 53.
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1958. június 21—23. Szegedi Vándorgylés

június 2! . du. 16 óva

Horusitzky Ferenc: Elnöki megnyitó

Greguss Pál a Szegedi Tudományegyetem ei. rektora köszönti a Vándor-
gylés résztvevit

június 22. de. 8 óra 30 perc. Plenáris ülés

Elnök : Horusitzky P'erenc
Völgyi László: A nagyalföldi kolajkutatás ixjabb eredményei

Bartha P'erenc: Finomrétegtani vizsgálatok a Balaton-környéki fels-
pannóniai képzdményeken

Papp, Adolf: Biostratigraphische Gliederung des Pannons in Österreich

Stevanovic, Peter: Pont s. str. in Nordjugoslavien, seúie Fazies und
Horizonté, mit einer Rückschau auf die Verliáltnisse in Nachbarlándern

A pannóniai szimpózium anyaga Völgyi L. eladásával együtt a Földtani
Közlöny 89. köt. 1. füzetében jelenik meg.

június 22. du. 13 óra 30 perc. Eladóülések két szekcióban

,,A” szekció

Elnök : Bogscli László
Greguss Pál: Várpalotai lignitek meghatározása

A Vadász Elemér akadémikus gyjtésébl származó xylites barnakszén-
minták és a kovásodott fatörzs-maradványok, összesen 16 vizsgálati darab, legnagyobb
része a Taxodiaceaeba tartozik. 1—2 minta a Cupressaceae-családra utal. A vizsgálati

anyagból egyetlen, Taxodiummal azonosítható kovásodott faniaradvány sem került

el, legtöbb esetben a Sequoia-nemzetséget kétségtelenül meg lehetett állapítani.

A Sequoia-niaradványok több fajhoz tartoznak. Részint a vS. sempervirens, részint a
S. giganteára következtethetünk, de a Thuja és Chamaecyixaris-nemekre is gondol-
hatunk, ezek anatómiája ni. sok hasonlóságot mutat a Seqifoiák felé. A vizsgálati anyag
alapján egységes paleokliniatológiai képet kialakítani nem lehet. A Taxodiumok hiánya,
a szárazabb éghajlatot jobban elvisel Sequoiák jelenléte szárazföldi erd uralmára
mutat.

Simoncsics Pál: Katalinbányai barnakszenek palinológiai vizsgálata
Katalinbánya I. és IT. telepének 20 db vizsgálati anyagában 115 sporomopha-

félét észleltünk. Rendszertani megoszlásban : Algáé : 1 ,
Mycophyta : 23, Bryophyta :

1 ,
Pteridophyta : 1 7, Gynmospermae : 9, Chlamydospermae : 1 , Angiospermae :

a) Dicotyledones : 57, b) Monocotyledones : 6.

A sporomorphák mennyiségi adatai szerint a kszéntelep alkotó a Taxodiaceae-
Myricaceae láperd volt. Kimondottan nyíltvízi és kiszáradó lápi együttesre a diagramból
következtetni nem lehet. A lápi növényzet paleotrópusi, neotrópusi, malájföldi, szub-
trópusi, mediterrán és helyi rokonságú elemekbl állt. Az éghajlat kiegyenlített, csapa-
dékos, meleg-szubtrópusi klímának felel meg.

Kedves Miklós: Dunántúli fúrásokból származó fauiaradványok xylo-
tómiai vizsgálata

A Gannáról és Herendrl származó famaradványok legnagyobbrészt a Sequoi-
oxylon törzsgenuszba tartoznak. Eladó statisztikus anatómiai vizsgálatok alapján
kísérletet tett a Sequoia sempervirens és a vS. gigantea-fajóknak megfelel harmadid-
szaki alakok különválasztására. Kívülük a Pinuxylon törzsgenuszba tartozó alakokat
ismert fel. A maradványok száraz termhelyen élhettek.

Széles Margit: Magyarországi szarmata és pannóniai Ostracodák
A szarmata és pannóniai Ostracodák többnyire a Cypridae, Cytheridae genuszok

közé tartoznak. .Számos felszíni és fi'irási anyag vizsgálata alapján az Ostracoda-fauna
alkalmasnak mutatkozott a szarmata-pannóniai, és az alsó-felspannóniai határok
megvonására. Jelentségüket fokozza az a körülmény, hogy az Ostracodák a szarmata-
pannóniai kifejldésekben mintegy a Foraminiferák rétegtani-faciológiai jelentését
helyettesítik.

6 Földtani Közlöny
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„B” szekció

Elnök :KertaiGyörgy
Koch Sándor: Az Ásvány-Kzettani Intézet és az Intézet munkájának

ismertetése
Eladó két évtizede vezeti a vSzegedi Tudományegyetem Ásvány-Kzettani

Intézetét. \’ezetése alatt a leiró szeiiilélet ásvány-kzettani vizsgálatok helyébe az
oknyomozó-értelniez ásvány-kzetgenetikai, geokémiai irányzat lépett s az Intézet
ma már az Acta Univ. Szeged. Acta IMin. Petr. folyóiraton keresztül új szemlélet
dolgozatokkal, az Intézetben kidolgozott ércföldtani' módszerekkel stb. gazdagítja a
hazai és külföldi szakirodalmat. A folyamatban lev vizsgálatok ismertetését az Intézet
ásvány-kzetgyjteniénj-ének megtekintése tetzte be.

Jitgovics Bajos: sföldrajzi megfigyelések a Balaton-kömj'éki bazalt-
hegyeken és a tokaji Xagyhegyen

Eladó pannóniai sföldrajzi megfigyeléseit fényképek bemutatásával szemlél-
tette s ezzel kiegészít adatokat kívánt szolgáltatni a pannóniai szimpózium anyagához.

B á r d o s s y György: Az üledékes kzetek osztályozásának kérdései
A vitaindító eladás nyomán ennek késbbi, más keretek közötti megismétlését

határozta el a VándorgyíUés, ahol eladó és a vitázó felek bvebben kifejthetik nézeteiket.
Smid, Josef: Dér genwártige Zustand dér Hydrothermalsynthese in dér CSR

június 23. de. 8. óra. Eladóülések két szekcióban

,,C” szekció

Elnök : Rónai András
M i h á 1 1 z István: A délalföldi lösztábla rétegsora
Horváth Andor: A délalföldi lösztábla rétegsorának puhatest faimája
Fink, Julius: Az Alpok keleti peremvidékének negyedkori kérdései
M o 1 d V a y E o r á n cl : Térképezési módszertani vizsgálatok Vihnány kör-

nyékén
Ungár Tibor: Egy alföldi város földtani adottságai az építkezés szem-

pontjából
Az eladás anyaga a Hidrológiai Közlönyben jelenik meg.

,,D” szekció

Ehiök : Sztrókay Kálmán
Mezsi József: Fiatalkorú üledékeken kialakult talajok agyagásványainak

vizsgálata
Az eladás anyaga a Földtani Közlöny 89. köt. 1. füzetében jelenik meg.
Székyné Fux Vilma — Szepesi Károly: Az alföldi lösz jelent-

sége a talajképzdés szempontjából
Megjelenik a Földtani Közlöny 89. köt. 1. füzetében.
Szebényi Lajos: Petfibánya vízföldtana
Eladó vizsgálati eredményei elször 1953-ban, az ,

.Alföldi Kongresszus” c.

Akadémiai kiadványban, kiegészített és továbbfejlesztett alakja pedig kandidátusi
értekezésben került a nyilvánosság elé.

Az eladások végeztével a \^ándorgylés résztvevi a Természettudományi
Kar rokonintézeteit látogatták meg. Több helyen alkalom adódott a le nem zárt kér-

dések továbbvitatására.
Résztvevk száma a helybeli hallgatósággal együtt mintegy 170 fre tehet.
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